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Iedereen werkt 
Dat is ons ultieme doel! Bij Menso geloven we dat werk mensen gelukkiger maakt. Vooral als je dát 
werk doet dat past bij je talenten, je gewaardeerd wordt en omringd bent door leuke collega's.  Vanuit 
Menso Ondernemen zetten we ons dagelijks in voor ondernemers die in financiële zin ondersteuning 
nodig hebben of geadviseerd willen worden over hun bedrijfsvoering. 
 
Het team van Menso Ondernemen bestaat uit drie ervaren adviseurs, een projectleider en een 
administratief ondersteuner. Wij zijn op zoek naar een junior Adviseur Ondernemen. Door jouw 
theoretische achtergrond en door kennisoverdracht van de huidige ervaren adviseurs kan je 
doorgroeien naar de rol van ervaren Ondernemersadviseur. Ben je energiek, heb je affiniteit met 
cijfers en ben je leergierig? Dan past deze functie bij jou! 
 
Jouw werk 
Als junior Adviseur Ondernemen ben je een verbinder. Je informeert en adviseert  
(aspirant)ondernemers, bijvoorbeeld over de mogelijkheden die het Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) biedt. Dit doe je voor ondernemers in de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn en 
Coevorden.  
 
Ook hou jij je in je werk bezig met: 
- adviseren en coachen van starters/ondernemers bij het opstellen en uitwerken van (bedrijfs)plannen; 
- afhandelen van aanvragen voor financiële ondersteuning ondernemers; 
- actief contact leggen met ondernemers en het informeren over de mogelijkheden van Menso 
Ondernemen 
 
Om dit goed te kunnen doen vragen we van jou: 
- een Hbo-opleiding, bij voorkeur in een bedrijfseconomische richting.  
(Rond je binnenkort je Hbo-opleiding af? Ook dan nodigen wij je uit om te solliciteren.) 
- dat je administratief sterk onderlegd bent; 
- affiniteit met ondernemerschap; 
- een proactieve en resultaatgerichte houding. 
 
Ons werk 
Menso is een jonge, dynamische organisatie, volop in ontwikkeling. Onze kernwaarden zijn: Respect, 
Eenvoud en Resultaatgerichtheid. 
Wij geven op no-nonsens wijze invulling aan onze taak. We streven naar een samenleving waarin 
iedereen werkt! Daar zetten onze mensen zich dagelijks hard voor in. Doe jij mee?  
 
Als je werkt bij Menso bieden we je een fijne werkomgeving met moderne ruimtes, leuke collega’s, vele 
trainings- en ontwikkelmogelijkheden gericht op je persoonlijke groei. Als junior Adviseur start je in 
salarisschaal 9 (inschaling € 2.865,00 - € 4.208,00 bruto per maand op basis van 36-urige werkweek). 
Doorgroei is mogelijk naar salarisschaal 10 (maximaal € 4.671-- bruto per maand bij een 36-urige 
werkweek).  
 
Herken je je in het gevraagde profiel, ben je enthousiast en klaar om ons team te versterken?  
Dan zien wij jouw reactie met veel belangstelling tegemoet. Stuur je sollicitatie inclusief cv voor 18 juni 
2022 naar info@menso-emmen.nl ter attentie van Wim Kollen, manager Menso NV. Wil je meer 
informatie?  
Dan kun je contact opnemen met Jelle Brouwer, Adviseur Ondernemen, telefoonnummer:  06-52490216 

Junior Adviseur Ondernemen (36 uur per week)  

Vooralsnog tijdelijk voor één jaar 
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