VNO-NCW West is hét ondernemersnetwerk in de Randstad. De vereniging
biedt de aangesloten ondernemers en directeuren een gevarieerd en
inspirerend netwerk voor onderlinge uitwisseling van kennis en informatie, new
business en persoonlijke groei. Zij ontmoeten elkaar in tien regionale
netwerken of in netwerken voor specifieke community’s en thema’s, zoals het
DGA-Netwerk, het VrouwenNetwerk en het Netwerk Groene Groeiers. Het
hoofdkantoor is gevestigd in de Malietoren in Den Haag. In Amsterdam is een
hoofdstedelijk kantoor gevestigd in de Kamer van Koophandel van waaruit het team
Noord-Holland opereert.
Elk netwerk heeft een bestuur bestaande uit regionale ondernemers en directeuren die
zich inzetten voor de belangen van hun achterban, mede door het organiseren van mooie
bijeenkomsten. In deze activiteiten worden zij ondersteund door een team van
belangenbehartigers, regio managers en community managers. Voor dit team zijn wij op
zoek naar een:

Regio manager Noord-Holland
Energieke verbinder met passie voor ondernemerschap
(full-time)
Je bent de drijvende kracht van het ondernemersnetwerk. Samen met de regionale
besturen van Metropool Regio Amsterdam en Noordwest-Holland, stel je de
strategische en inhoudelijke agenda en de daarbij behorende activiteiten vast. Je initieert
en onderhoudt contacten met de bestuurders en andere samenwerkingspartners ten bate
van de ondernemersbelangen in de regio. Daarnaast vertegenwoordig je VNO-NCW West
bij diverse overleggen als belangenbehartiger of als projectleider. Je opereert in deze
externe overleggen met gevoel voor politiek–bestuurlijke verhoudingen en je begeleidt of
initieert diverse projecten op verschillende thema’s, zoals op het gebied van
bereikbaarheid, mobiliteit en arbeidsmarkt.
Naast belangenbehartiging bieden wij onze leden een inspirerend netwerk. Je
ondersteunt de besturen met het ontwikkelen en organiseren van concepten voor
aantrekkelijke en spraakmakende ledenbijeenkomsten op diverse thema’s en voor
diverse community’s. Samen met de besturen ben je ook verantwoordelijk voor het
kwalitatief laten groeien van het netwerk en zorg je ervoor dat potentiële leden ons
netwerk leren kennen en zich thuis voelen binnen ons netwerk. Je bent een verbinder die
energie haalt uit het maken van nieuwe contacten.
Bestuurlijk ben je betrokken als secretaris. Je bent verantwoordelijk voor de
bestuursvergaderingen: samen met de regiovoorzitter maak je de agenda, en je zorgt
voor de verslaglegging en de coördinatie van de uitvoering van besluiten. Je voelt je
helemaal op je plek als spin in het web bij de communicatie tussen regiobestuur, leden,
partners en de werkgeversorganisatie van VNO-NCW West.
We verwachten dat je een actieve bijdrage levert aan kennisdeling en samenwerking met
collega’s, regio’s, leden, besturen en community’s van VNO-NCW West.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste persoonlijkheid met flair die:
- kan verbinden, organiseren en enthousiasmeren en met een commerciële
instelling het netwerk kan laten groeien; je hebt aantoonbare ervaring in het
creëren en verzilveren van kansen;
- een afgeronde HBO- of academische opleiding heeft;

-

-

een grote affiniteit heeft met ondernemerschap en maatschappelijk betrokken is;
communicatief en sociaal vaardig is, waardoor je in veel verschillende omgevingen
blijvende connecties kunt maken;
in staat is op vele niveaus te schakelen en verbindingen en partnerships te
initiëren met leden, bedrijven, overheden en kennis- en culturele instellingen in de
regio;
creatief en initiatiefrijk is en deze kwaliteiten inzet voor inspirerende
bijeenkomsten en projecten;
de voorkeur gaat uit naar een kandidaat met een sterk netwerk in de
Metropoolregio Amsterdam en Noordwest-Holland.

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 inspirerende mensen uit
uiteenlopende sectoren. De beloning is marktconform en volgens de loonschalen en
arbeidsvoorwaarden van VNO-NCW.
Solliciteren:
Graag ontvangen wij jouw schriftelijke sollicitatie op het e-mailadres recruitment@vnoncwwest.nl o.v.v. ‘Vacature Regio manager Noord-Holland’.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tessa Ruijgrok via 06 51 50 19 84

