Vacature:

Bestuurslid VNO-NCW Regio Den Haag
Portefeuille: Bereikbaarheid en mobiliteit
Het ondernemersklimaat en regionale economische ontwikkelingen zijn belangrijk voor de
organisatie waarin je actief bent. En daar wil je je graag voor inzetten. Dat kan over de
bereikbaarheid van de regio gaan, maar ook over meer algemene onderwerpen. Als
bestuurslid van VNO-NCW Regio Den Haag kun je daar een rol in spelen.

Een nevenfunctie als bestuurder brengt dynamiek met zich mee. Zo kun je op
dinsdagmiddag een koffieafspraak met een wethouder gepland hebben en zie je de leden uit
jouw regio een week later tijdens een bijeenkomst over de betekenis van Blockchain voor
ondernemers.
Krijg jij energie van het behartigen van de belangen van ondernemers en werkgevers en wil
je deel uitmaken van een waardevol netwerk bestaande uit beslissingsnemers? Dat komt
goed uit, want het bestuur van VNO-NCW Regio Den Haag is op zoek naar een enthousiaste
ondernemer of directeur in loondienst die zich in de vorm van een nevenfunctie op regionaal
niveau in wil zetten voor thematiek rondom bereikbaarheid en mobiliteit.
VNO-NCW Regio Den Haag:
VNO-NCW Regio Den Haag maakt deel uit van de vereniging VNO-NCW West, hét
ondernemersnetwerk in Noord- en Zuid-Holland. De Regio Den Haag omvat de gemeenten
Rijswijk, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en uiteraard Den Haag. Een
groep ondernemers en werkgevers vormt het regiobestuur en wordt daarbij ondersteund
door een regiomanager en een lobbyist. Met elkaar bepalen zij het beleid voor de regio Den
Haag, zetten zich in voor hun achterban en organiseren mooie bijeenkomsten.
Wat wordt er geboden?
 Een uitdagende nevenfunctie waarin je jouw expertise inzet;
 Een invloedrijk netwerk van ondernemers en werkgevers uit de regio Den Haag;
 De kans om samen met andere ondernemers en werkgevers bij te dragen aan een
positief ondernemersklimaat in de regio Den Haag;
 De kans om in contact te komen met wethouders, ondernemerskoepels en andere
stakeholders;
 De kans om binnen jouw portefeuille een ledencommissie op te zetten met wie je de
portefeuille samen invult;
 Ondersteuning vanuit VNO-NCW West door een regiomanager en lobbyist.
Wat wordt er verwacht?
 Actief deelnemen aan bestuursvergaderingen met een maandelijkse frequentie;
 Betrokken en enthousiaste vaandeldrager van de vereniging voor leden en
kandidaat-leden
 Inzet voor het vergroten van een kwalitatief netwerk;
 Proactieve belangenbehartiging voor ondernemers en werkgevers;
 Inbreng van relevante kennis op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit.

Solliciteren:
Graag ontvangen wij jouw schriftelijke sollicitatie vóór 16.9.2019 op het e-mailadres
hage@vno-ncwwest.nl onder vermelding van ‘Vacature bestuur VNO-NCW Regio Den Haag’.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met regiomanager Monique Spek of
bestuursvoorzitter Corina Holla, via +31 (0)70 349 08 10

