Senior beleidsmedewerker Vakgroep
Bitumineuze werken
Wil jij een bijdrage leveren aan de grote veranderingen waar de Nederlandse Asfaltsector voor staat?
Niet alleen omdat de druk op het wegennet toeneemt, ook veranderende milieueisen, wettelijke
regelingen en technologische ontwikkelingen vragen dat de sector zich blijft doorontwikkelen. Ben jij
onze nieuwe collega die op dit terrein beleid ontwikkeld, die als Vakgroepsecretaris functioneert en het
leuk vindt om praktische ondersteuning en advies te bieden aan ondernemers?

Senior Beleidsmedewerker Vakgroep Bitumineuze werken
De VBW (Vakgroep Bitumineuze Werken) bestaat uit leden van Bouwend Nederland die zowel asfalt
produceren als verwerken. De vakgroep beoordeelt de toepassingen van asfalt. Verder werkt de
vakgroep mee aan regelgeving, geeft aandacht aan het milieu en verzorgt voorlichting over het product
asfalt. De Senior Beleidsmedewerker heeft een belangrijke, vaak trekkende rol in het bereiken van de
doelen van de VBW.

Functie-inhoud
Je bent secretaris van de Permanente Commissie Techniek en de Permanente Commissie
Duurzaamheid. Met de commissie- en werkgroepleden werk je voorstellen uit voor nieuwe beleidslijnen
en projecten en werk je intensief samen met lidbedrijven en de bestuurders van de Vakgroep. Het
betreft een functie die je binnen de kaders van de Vakgroep naar eigen inzicht verder in kan vullen.
Bijbehorende taken:

•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van technische
beleidsonderwerpen;
Je analyseert de behoefte en vragen van Vakgroepleden;
Je denkt actief mee over innovatieve ontwikkelingen, duurzaamheids- en veiligheidsissues in de
branche en vertaalt deze ontwikkelingen in concrete voorstellen en acties;
Je volgt wet- en regelgeving op de voet en onderneemt waar mogelijk proactief actie en
probeert vanuit het netwerk vooraf invloed uit te oefenen;
Je stuurt als coördinator/projectleider voor de technisch en duurzaamheid gerelateerde
beleidszaken op processen en geeft deels zelf uitvoering aan projecten;
Je organiseert informatieve bijeenkomsten voor lidbedrijven en relevante organisaties;
Je voorziet leden van praktische ondersteuning en advies en onderhoudt contact met diverse
stakeholders;
je participeert in relevante (internationale) ketenplatforms op het gebied van asfalt, milieu
technische aspecten en (asfalt)kennis;
je bezoekt regelmatig bedrijven uit de achterban om scherp feeling te houden met wat er speelt
bij de leden.

Jouw profiel
Je begrijpt de werkwijze en de kracht van een branchevereniging zoals Bouwend Nederland en de VBW
en haalt energie uit het behartigen van samenhangende belangen. Je opereert graag op het snijvlak
tussen techniek, wet- en regelgeving en proces. Daarbij heb je nadrukkelijk technische, bedrijfskundige
en juridische affiniteit. Verdere functie eisen:

•
•
•

Afgestudeerd op HBO of master niveau in een (civiel) technische richting;
Je beschikt over aanvullende projectmanagement-, juridische- en bedrijfskundige kennis;
Je hebt brede interesse en kennis van ontwikkelingen in het technisch domein van de
infrabranche en -sector;
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Senior beleidsmedewerker Vakgroep
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bent politiek sensitief en sterk in het opbouwen en onderhouden van relaties;
bent in staat om hoofd- en bijzaken van elkaar te kunnen onderscheiden
hebt minimaal 4 jaar relevante werkervaring;
bent daadkrachtig en werk je resultaatgericht;
kan standpunten overtuigend brengen (en met gevoel voor politieke verhoudingen);
beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
bent zo nu en dan buiten reguliere kantoortijden beschikbaar.

Arbeidsvoorwaarden
Bouwend Nederland biedt een marktconform salaris tussen €3.842,- tot €4.802,- bruto per maand op
fulltime basis. Daarnaast beschikt Bouwend Nederland over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
waaronder een eigentijdse pensioenregeling en minimaal 35 verlofdagen op fulltime basis.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met vakgroepmanager Ron Wesseling
via 06-22807898 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.

