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Adviseur/projectleider onderwijs en arbeidsmarkt
Beleidsadviseur Markt Ondergrondse Infra
Krijg jij energie van thema’s als opleiden, certificeren, instroom, duurzame inzetbaarheid en veilig en
gezond werken? Help je graag samen met onze lidbedrijven, opdrachtgevers, opleidingsinstituten en
vele belangenorganisaties om de mensen in de ondergrondse infratechniek optimaal te kunnen laten
functioneren? Werk je daarnaast in hoge mate van zelfstandigheid en ben je een initiator? Dan zijn
wij op zoek naar jou!
De Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer van Bouwend Nederland verenigt meer
dan 50 bedrijven die werkzaam zijn in de ondergrondse infra-sector. Deze bedrijven leggen kabels en
leidingen, maken grondboringen en bronbemalingen. Binnen deze Vakgroep zoeken wij een:
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Functie-inhoud
De Nederlandse ondergrondse infrastructuur staat grote veranderingen te wachten door een sterke
toename in bouwproductie, renovatie- en saneringswerk, maar ook door de energietransitie en
verduurzaming van de gebouwde omgeving, elektrificatie, de uitfasering van aardgas en overgang
naar duurzame warmtevoorziening in Nederland. Al deze ontwikkelingen vergen niet alleen fysieke
aanpassingen in ondergrondse infrastructuren en het grondwaterbeheer; ze hebben ook impact op
het innovatie- en samenwerkingsvermogen van bedrijven en veranderingen in opleiden, wet-, normen regelgeving op het gebied van Arbo-veiligheid.
In deze functie vertaal je signalen vanuit onze leden en netwerkpartners naar strategische
doelstellingen en acties. Je bent onder andere secretaris van de Commissie Mens en de werkgroep
die zich bezig houdt met Veiligheid. Ook ben je drijvende kracht in het ontwikkelen van opleidingen,
cursussen en persoonscertificeringen op het gebied van ondergrondse infa. Je bent daarnaast
voorzitter, lid, initiator, drijvende kracht of meedenker in diverse project-, stuur- of, werkgroepen. Je
werkt voorstellen uit voor nieuwe beleidslijnen en projecten en werkt intensief samen met
lidbedrijven en bestuurders van de Vakgroep. Kortom, een dynamische en uitdagende functie waarin
je “spin in het web” bent voor opleiden en certificering in de ondergrondse infratechniek.

Taken
•
•
•
•
•
•
•

Je analyseert de behoefte en vragen van Vakgroepleden op het gebied van instroom,
doorstroom en ontwikkeling en voorziet leden van praktische ondersteuning en advies;
Je denkt actief mee over (innovatieve) ontwikkelingen op het gebied van opleiden en instroom
in de sector en vertaalt deze ontwikkelingen in concrete doelstellingen en acties;
Als coördinator/projectleider stuur je op processen en geef je deels zelf uitvoering aan
projecten;
Je organiseert bijeenkomsten voor lidbedrijven en betrokken organisaties;
Je participeert in relevante gremia op het gebied van onderwijs, opleiden, certificeren en andere
mensgerelateerde zaken;
Je houdt actief ontwikkelingen op het gebied van onderwijs in de gaten en vertaalt deze door
naar toepassingen voor de sector;
Je bezoekt regelmatig bedrijven uit de achterban om een scherp beeld te houden van wat er
speelt bij de leden.

Verenigingszaken Limburg (0,5 fte)
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Profiel
Je begrijpt de werkwijze en de kracht van een branchevereniging zoals Bouwend Nederland en haalt
energie uit het behartigen van samenhangende belangen. Daarnaast vind je het leuk om praktische
ondersteuning en advies te bieden aan ondernemers.

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde relevante hbo of wo opleiding en je begrijpt hoe het regulier
beroepsonderwijs in Nederland is georganiseerd;
Je hebt affiniteit met de bouw- ondergrondse infra sector en grondwaterbeheer;
Je hebt kennis van en ervaring in het ontwikkelen/ontwerpen/onderhouden van opleidings- en
certificeringstrajecten;
Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
Je bent sterk in het opbouwen en onderhouden van relaties en netwerken;
Je bent praktisch, daadkrachtig en werkt resultaatgericht;
Je kunt goed organiseren en plannen;
Je hebt een passie voor mensen en hun ontwikkeling;
Je weet standpunten overtuigend te brengen (en met gevoel voor politieke verhoudingen);
Je beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
Je bent zo nu en dan buiten reguliere kantoortijden beschikbaar.

Arbeidsvoorwaarden
Bouwend Nederland biedt jou een marktconform salaris tussen €3.842,- tot €4.802,- bruto per
maand op fulltime basis. Daarnaast beschikken wij 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 Harold Lever via 06-51074256.
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.

