RESULTAATGEBIEDEN FUNCTIE BEDRIJFSKUNDIG COÖRDINATOR
1. Bedrijfskundige advisering en ondersteuning
•

Beheert

de

invulling

van

het

managementbesturingssysteem,

verzorgt

de

daaruit

voortvloeiende rapportages
•

Analyseert de prestaties en financiële ontwikkelingen van O&O en adviseert over
verbeterpotenties

•

Coördineert de Implementatie van verbeteringen.

•

Doet onderzoek naar, en implementeert zo nodig, nieuwe initiatieven ter optimalisatie van de
bedrijfsprocessen en logistieke processen.

•

Verzorgt de coördinatie van de totstandkoming van het meerjaren exploitatie programma
(MEP).

•

Toetst effecten van ontwikkelingen, ideeën en projecten op procesvoering, exploitatie en KAMprocedures en doet verbetervoorstellen hierop betrekking hebbende.

•

Adviseert de coördinator inkoop en beheert en managed de contracten mbt slibeindverwerking
en chemicaliën.

•

Verzorgt de budgetbewaking en de rapportage hierop betrekking hebbende.

•

Beheert evaluatiebestand en onderneemt acties ter waarborging.

2. Projectmatige beleidsontwikkeling
• Adviseert over de uitvoering van beleid en de toepassing van wet- en regelgeving.
• Inventariseert en analyseert ontwikkelingen die invloed hebben op operatie en onderhoud,
beoordeelt relevante onderzoeken en beoordeelt het belang ervan.
• Analyseert benchmarks als onder andere de bedrijfsvergelijking zuivering, en zet deze analyse
om tot verbetervoorstellen en communicatie (m.b.t. operatie en onderhoud gerelateerde
onderwerpen)
• Vertaalt landelijk en provinciaal beleid naar beleid voor de sectorsector en toetst deze
beleidsideeën op hun waarde voor eigen beleidsvorming.
• Verricht onderzoeken en risico-inventarisatie en toetst beleid van aanpalende terreinen op
consequenties en adviseert hieromtrent.
• Levert een bijdrage aan strategische beleidsontwikkeling.
• Formuleert beleidsscenario’s gerelateerd aan operatie en onderhoud en stelt notities,
rapportages, beleidsnota's en -adviezen op.
• Neemt deel aan overleg- en stuurgroepen over de ontwikkeling en afstemming van tactische en
operationele plannen.
• Levert een bijdrage aan de meerjarenplan evaluatie, toetst de effectiviteit van de maatregelen
en adviseert over bijstelling.
3. Overige
• Realisatie Operational excellence: draagt zorg voor de totstandkoming, coördinatie
(verbetervoorstellen, analyses) en implementatie van een programma Operational Excellence
• Ondersteunt in logistieke analyses en vraagstukken die meer op tactisch niveau liggen
• Fungeert als contract manager voor slibeindverwerking

4. Applicatiebeheer personeelsinformatie- en salarisadministratiesysteem
•

Structureert, beheert en onderhoud de HR systemen en HR toepassing

•

Controleert of de operationele applicaties en apparatuur functioneren conform de daaraan
gestelde eisen.

•

Signaleert en meldt storingen en afwijkingen in de software en schakelt zonodig de leverancier
in.

•

Beoordeelt
de
programma-aanpassingen
op
gebruiksvriendelijkheid
toepassingsmogelijkheden, voert daartoe tests uit en rapporteert terzake.

•

Structureert, beheert en onderhoudt de applicatiedocumentatie en informeert en ondersteunt
(nieuwe) gebruikers.

•

Neemt deel aan in- en extern gebruikersoverleg over knelpunten, gewenste aanpassingen,
gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving en dergelijke.

en

5. Advies aan management, bestuur en medewerkers op gebieden van salarisadministratie
•

Draagt zorg voor het opzetten, uitwerken en uitvoeren van onderzoek op het vakgebied.

•

Informeert, signaleert en adviseert over wijzigingen in de wet- en regelgeving.

•

Adviseert over de financiële/fiscale implementatie van het belonings-model op salaristechnisch
gebied en is belast met de financiële afhandeling van aanvragen in het kader van alle
rechtspositioneel geldende fiscale stimuleringsregelingen.

•

Fungeert als vraagbaak voor personeel, management en/of bestuur met betrekking tot de
financiële en/of

•

fiscale uitvoering van
(wachtgeld)uitkeringen,

•

ziektekostenverzekering etc.

•

Neemt deel aan in- en externe overlegstructuren.

•

Inventariseert ontwikkelingen en trends op het vakgebied en adviseert hierover en draagt bij
aan het opstellen van plannen en ontwerpen.

vergoedingen,

vaste

of

variabele

toelagen,

pensioenen,

