Verenigingszaken Limburg (0,5 fte)

Regiomanager Oost (1 fte)
Wil jij een groot aandeel hebben in het regionale beleid voor Bouwend Nederland?
Werk je graag op het snijvlak van bedrijfsleven, politiek en samenleving? En heb
je leidinggevende capaciteiten? Dan zijn we op zoek naar jou. Voor het
regiokantoor Oost te Apeldoorn:

Regiomanager Oost (1fte)
Functie-inhoud
In de functie van Regiomanager houdt je je bezig met het ontwikkelen van,
draagvlak verkrijgen voor en zorgdragen voor uitvoering van het regionale beleid
voor Bouwend Nederland. Met je team organiseer je bijeenkomsten en neem je
deel aan overleggen met in- en externe partijen bijvoorbeeld over verduurzaming,
aanbestedingsbeleid, infra-investeringen, ruimtelijke ordening en onderwijs &
arbeidsmarkt. Binnen de kaders van het landelijke beleid waar je actief aan
meewerkt bepaal je met het regiobestuur de richting en invulling. Je coördineert
de verenigingsactiviteiten en ondersteunende dienstverlening richting de leden,
afdelingen en infraplatforms van Bouwend Nederland. Speciale aandacht is er voor
dienstverlening op het gebied van Sociale zaken, cao en arbeidsvoorwaarden.
Je monitort actief het regionaal beleid op het gebied van de Bouw en inframarkt.
Je bent de schakel tussen lidbedrijven en Bouwend Nederland in
beleidsontwikkeling en geeft signalen uit de achterban door aan relevante
personen binnen Bouwend Nederland. De provincies Overijssel, Gelderland en
Flevoland zijn werkterrein. In deze afwisselende functie werk je zelfstandig in een
dynamische omgeving.
Het regiokantoor is gevestigd in Apeldoorn. Met een hecht team van 6 collega’s
ondersteun je onze leden. Je geeft leiding aan vier beleidsadviseurs en 2
ondersteunende collega’s assistent. Je rapporteert zelf aan de directeur Beleid en
Verenigingszaken.
Ledenwerving, relatiebeheer en je kunnen inleven in de wereld van de
ondernemer én de overheid zijn van belang. Je herkent en pakt de kansen die
voorbij komen met als doel voor onze leden zichtbare resultaten te behalen.

Profiel
Je hebt aantoonbare affiniteit met de regio en affiniteit met ondernemerschap en
de bouwsector. Je hebt bij voorkeur een afgeronde academische of HBO-opleiding,
bijvoorbeeld bestuurskunde of bedrijfskunde, met minimaal 5- 10 jaar relevante
werkervaring. Je hebt leidinggevende ervaring.
Ervaring met belangenbehartiging en/of werken binnen een vereniging vormen
een pré. Je bent politiek sensitief en je kunt goed omgaan met (vermeende)
verschillende belangen. Je houdt je eigen doelstellingen voor de lange termijn
goed in beeld.

Je bent:
• Een zichtbare, aansprekende, bevlogen en verbindende persoon;
• Een inspiratiebron voor je team dat je met coachend leiderschap en enthousiasme
aanstuurt;
• Een plezierige en betrokken collega en doet je werk met plezier, humor en
overtuiging;
• Flexibel, collegiaal en initiatiefrijk;
• Proactief, communicatief sterk en je kunt informatie overbrengen;
• Een professional die gestructureerd en targetgericht samenwerkt;
• Een geboren organisator die commercieel en dienstverlenend is ingesteld.

Salaris
Bouwend Nederland biedt jou een marktconform salaris tussen € 4.861,- en € 6.076,- bruto
per maand op fulltime basis. Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, een eigentijdse
pensioenregeling, 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering van 5%. Tevens biedt Bouwend
Nederland je gestructureerde aandacht voor jouw persoonlijke en vakinhoudelijke
ontwikkeling.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Joep Rats, Directeur
Beleid en Verenigingszaken: 079-3252156.
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan je motivatie met CV naar Sven Ammann,
via s.ammann@bouwendnederland.nl.

Bouwend Nederland is het gezicht van de bouw en infra. Met
100 enthousiaste professionals in Zoetermeer en in de regio
werken we aan een vitale en vooruitstrevende bouwsector.
Samenwerken, passie & plezier, professionaliteit en
klantgerichtheid zijn hierbij onze leidraad.

