Projectmanager Perspectief op werk Zuid-Holland (M/V)
De functie is parttime (20 u/week)
Het actieplan Perspectief op Werk is een programma van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
wat erop gericht is om, door samen te werken met alle partijen in de regio, zoveel mogelijk mensen, die dat
niet zelfstandig kunnen, aan een baan te helpen. Vanuit VNO NCW West spelen wij hier namens de werkgevers
een actieve rol in richting alle samenwerkingspartners, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie naar onze
achterban en het onderling verbinden van werkgevers.
Wij zoeken een verbinder die graag de arbeidsmarkt inclusiever wil maken, die inhoudelijk kan bijdragen vanuit
werkgeversperspectief, die het een uitdaging vindt om de ondernemersbelangen te bepleiten en de
samenwerking te verbeteren tussen publieke en private organisaties. Kortom: Een ondernemende en stevige
persoonlijkheid met een missie in de regionale arbeidsmarkt!
Wat ga je doen?
Als projectmanager zal je actief deelnemen aan overleggen in de zes arbeidsmarktregio’s van Zuid-Holland. Je
zoekt daarin naar oplossingen die ervoor zullen zorgen dat de arbeidsmarkt beter gaat functioneren en helpt bij
de uitvoering, bijvoorbeeld doordat de werkgeversdienstverlening verbeterd, er meer duurzame matches
plaatsvinden tussen vraag en aanbod en je kijkt daarbij naar de bijdrage die West kan leveren. Je kunt dan
denken aan het organiseren van meet-ups, MVO bijeenkomsten, informatiebijeenkomsten en ronde tafels of
het inzetten van diverse communicatiemiddelen. Als een spin in het web onderhoud je contacten met alle
relevante partijen in de arbeidsmarktregio en betrekt private partijen zoals uitzendbureaus voor een actieve rol
in het matchingsproces. Om een gezicht te geven aan de successtory’s bouw je aan het huidige
Ambassadeursnetwerk van West, die hun kennis en enthousiasme op MVO gebied delen met andere
ondernemers.
•
•
•
•

Je geeft invulling aan de communicatie richting aangesloten leden en relevante netwerk partijen;
Je vertegenwoordigt VNO-NCW West bij diverse overleggen als projectleider;
Je zorgt voor een goede afstemming met de voorzitter van het bestuur, de projectcoördinator van
West en de communicatiemanager van VNO-NCW West;
Je bent onderdeel van de werkorganisatie van VNO-NCW West. Er wordt van je verwacht dat je een
actieve bijdrage levert aan kennisdeling en samenwerking met collega’s.

Wie zoeken wij?
Voor de uitvoering van deze functie is het hebben van HBO-WO niveau een vereiste. We daarnaast op zoek
naar een kandidaat met de volgende competenties:
•
•
•
•
•

Een grote affiniteit met ondernemerschap;
Je hebt affiniteit met en kennis over de arbeidsmarkt en op de hoogte van de laatste wetgeving;
Je bent communicatief en sociaal vaardig; beschikt over commerciële vaardigheden, bent creatief en
initiatiefrijk en je hebt aantoonbare ervaring in het creëren van kansen en het verzilveren hiervan;
Je kunt met gemak op vele niveaus te schakelen, met zowel wethouders als ondernemers, en in
oplossingen te denken;
Je bent zowel diplomatiek als doelgericht.

Wat bieden wij?
We zijn een enthousiaste vereniging die openstaat voor originele input. We bieden een interessant netwerk
van ondernemers die graag een stap verder willen groeien met elkaar en in het bedrijf. Ons netwerk brengt je
in contact met lokale, regionale en landelijke bestuurders. Je komt via het netwerk in contact met interessante
mensen uit uiteenlopende sectoren. Het contract wat wordt aangeboden is voor de duur van het project. De
beloning is conform de loonschalen en arbeidsvoorwaarden van VNO-NCW.
Jouw reactie
Heb je interesse en voldoe jij aan de hierboven genoemde eisen en competenties? Mail dan je CV met
motivatie naar: Manue Azoulay azoulay@vno-ncwwest.nl Wil je meer weten over de functie? Voor vragen
over deze vacature kun je contact opnemen met Manue Azoulay via 06-83 16 65 61
Kijk ook op www.vno-ncwwest.nl
Wie zijn wij?
VNO-NCW is de landelijke ondernemersvereniging die zich inzet voor een goed ondernemings- en
vestigingsklimaat in Nederland. Zij spreekt namens branches en ondernemingen van uitlopende grootte,
verspreid over diverse sectoren, met als doel: ruimte voor ondernemerschap. Ook komt ze op voor de
belangen van ondernemers op alle politieke niveaus: internationaal, nationaal en regionaal. Het hoofdkantoor
is gevestigd in Den Haag.
VNO-NCW West is de zelfstandige regionale vereniging van VNO-NCW in Noord- en Zuid-Holland. VNO-NCW
West biedt haar 2000 leden een gevarieerd netwerk voor onderlinge uitwisseling van kennis en informatie,
nieuwe business en persoonlijke groei. VNO-NCW West kent tien regionale kringen met een eigen bestuur.
Daarnaast zijn er nog netwerken voor specifieke doelgroepen en thema’s, zoals het DGA-Netwerk en het
VrouwenNetwerk. Het hoofdkantoor is in de Malietoren in Den Haag gevestigd, in Amsterdam is een
satellietvestiging in de Kamer van Koophandel van waaruit het team Noord-Holland opereert.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

