Programmamanager voor de logistieke A12Corridor
Vacaturenummer
1114928

Sluitingsdatum
21/08/2020
Salaris
€40.000,- op jaarbasis
Uren per week
16

Opmerkingen

Er is een evaluatiemoment na een 0,5 jaar, waarna besloten wordt over de voortzetting van het contract.
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Fiona Belt Hoofd Economische Zaken
van de provincie Zuid-Holland 06 25763779 of Hans Horck projectleider A12 corridor Provincie Zuid-Holland
06 21143985.
De vacature staat intern en extern tegelijk uit, interne kandidaten hebben een voorrangspositie in de
selectieprocedure.
Een selectieassessment kan onderdeel uit maken van het de procedure.
Sollicitatie

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot uiterlijk 21 augustus 2020, 12.00 uur per mail richten aan dhr. Hans
Horck van de provincie Zuid-Holland jcm.horck@pzh.nl
Werk-denkniveau:

Bachelor - HBO
Uw uitdaging

Bent u degene die aansturing wil geven om van de A12 corridor een logistieke hotspot te maken. Neem dan
de kans waar en solliciteer naar deze uitdagende functie.
In maart 2019 ondertekenden de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Lansingerland, Zuidplas, Zoetermeer
en Waddinxveen, VNO-NCW West en 5 grote vastgoedontwikkelaars die actief zijn in de A-12 Corridor een
samenwerkingsovereenkomst (SOK). Duur van de samenwerking is in eerste instantie drie jaar. Partijen
hebben zich gezamenlijk ten doel gesteld het vestigingsklimaat voor de logistieke sector binnen de A-12
Corridor structureel te versterken.
In de samenwerkingsovereenkomst hebben partijen afgesproken samen te werken op het gebied van de
marketing als logistieke hotspot, het verbeteren van de infrastructuur (mogelijk ook een rail- en
containerterminal), het realiseren van een energyhub, het oprichten van een bedrijven community en
het optimaliseren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt binnen deze sector.

Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en is de A-12 op de ranglijst logistieke hotspots van
Nederland gestegen van de 9 e naar de 5e plek.
Ook de gemeenten Pijnacker Noordorp, Den Haag en Bodegraven sloten zich aan bij het
samenwerkingsverband.
Voor de uitvoering van de SOK is er een stuurgroep en een werkgroep A-12 opgericht. Daarin zijn
samenwerkende partijen vertegenwoordigt door deelname van een bestuurder in de stuurgroep ,
respectievelijk ambtenaren in de werkgroep.
De Programmamanager legt verantwoordelijkheid af aan de stuurgroep en heeft als hoofdtaken:
•
•
•
•
•

•

Monitoring en het jaarlijks actualiseren van het programmaplan met daarin de in de SOK genoemde
programmalijnen van het project logistieke A12-corridor
Regie over de programmalijnen heen, hij/zij legt in praktische zin de verbinding tussen de
verschillende programmalijnen, jaagt aan en bewaakt de overall planning
Aansturing van de marketingmanager en regie op de aansluiting van het marketingplan op
het programmaplan
Voorzitter van de werkgroep A-12
Secretaris van de stuurgroep A-12. Vanuit deze rol verantwoordelijk voor de voorbereiding van de
stuurgroep. Je zorgt voor afstemming met de voorzitter van de stuurgroep over de in de stuurgroep
te behandelen agendapunten
Rapporteert jaarlijks aan het begin van elk jaar aan de stuurgroep over de voortgang van het
programmaplan

Functie eisen
• Minimaal HBO opleiding en minimaal 5 jaar relevante werkervaring, oa werkervaring binnen de
•
•
•
•
•
•
•
•

overheid
Heeft bij voorkeur kennis van de logistieke sector en de vastgoedsector
Heeft aantoonbare ervaring met procesmanagement
Heeft ervaring met ambtelijke samenwerking op een regionaal niveau en kan boven de partijen staan
Heeft aantoonbare ervaring met bestuurlijke processen
Is communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk)
Is een gedreven persoonlijkheid die de kar trekt
Beschikt over daadkracht en overtuigingskracht en is besluitvaardig
Is een echte netwerker, die bruggen weet te slaan.

Contactpersoon vacature

de heer J.C.M. Horck
Telefoonnummer
06-21143985
Contactpersoon procedure

mevrouw F. Belt
Telefoonnummer
06-25763779

