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 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.
Voor dit team zijn wij op zoek naar een:

Projectleider Perspectief op Werk (PoW)
Noord-Holland
voor 20 uur per week
VNO-NCW en MKB-Nederland hebben enige tijd geleden de intentieverklaring Perspectief
op Werk (PoW) opgesteld en ondertekend, samen met de centrumgemeenten in alle
arbeidsmarktregio’s. Doel van PoW is om invulling te geven aan vernieuwde vormen van
samenwerking op de arbeidsmarkt door uitvoering te geven aan regionale doe-agenda’s,
langs de lijnen transparantie, scholing, vacatures en matching om meer mensen aan een
baan te helpen.
In de arbeidsmarktregio’s zijn hiervoor door zowel publieke en private partijen,
waaronder VNO-NCW, in samenwerking doe-agenda’s opgesteld. Hierin worden
experimenten en pilots in werkwijzen en activiteiten ondernomen die bijdragen aan een
gezamenlijke leercurve om te komen tot de nieuwe vormen van samenwerking om
arbeidsmarktvraagstukken het hoofd te bieden.
In de meeste arbeidsmarktregio’s zijn er activiteiten die door of namens de regionale
vertegenwoordigers van VNO-NCW en MKB-Nederland zullen worden uitgevoerd in de
komende twee jaar (looptijd PoW). De meeste regionale overleggen vinden plaats binnen
de Regionale Werk Bedrijven (RWB’s) waar o.a. ook de voortgang van de banenafspraak
wordt besproken. Ook andere regionale arbeidsmarktuitdagingen komen hier aan de
orde.
Wat ga je doen?
Je taken bestaan onder andere uit het organiseren van meet-ups, MVO bijeenkomsten,
informatiebijeenkomsten en ronde tafels, ontwikkelen van specifieke projecten gericht op
ondernemers en het inzetten van diverse communicatiemiddelen. Je woont
vergaderingen bij namens VNO-NCW en weet daar je de belangen van ondernemers te
verwoorden. Als een spin in het web onderhoudt 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 regiomanagers, de lokale besturen,
de projectmanager 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.
Daarnaast zijn we op zoek naar een kandidaat met de volgende competenties:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een grote affiniteit met ondernemerschap;
Je hebt affiniteit met en kennis van de arbeidsmarkt en bent op de hoogte van de
laatste wetgeving;
Je bent communicatief en sociaal vaardig, beschikt over commerciële
vaardigheden en bent creatief;
Je bent initiatiefrijk en 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 houd ervan om in oplossingen te denken;
Je bent zowel diplomatiek als doelgericht;
Je voelt je verantwoordelijk voor projecten en borgt de kwaliteit van het
eindproduct;
Je hebt ervaring met het vervullen van een zelfstandige rol binnen een team.

Wat bieden wij?
Wij 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 voor 30 november op het e-mailadres
hage@vno-ncwwest.nl o.v.v. ‘Vacature projectleider PoW Noord-Holland’.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Jan Markerink via
06-19616697 Kijk ook op www.vno-ncwwest.nl

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

