
 

 Verenigingszaken Limburg (0,5 fte)  

 

Adviseur Markt en Overheid (1 fte) 

 
Ben jij een verbinder pur sang, houd je van werken op het snijvlak van bedrijfsleven, politiek en 

samenleving en bouw je graag aan een netwerk binnen de (lokale) overheid? En heb je affiniteit met  

thema’s binnen de bouwsector en belangenbehartiging?  Dan is Bouwend Nederland op zoek naar jou!  

Voor ons regiokantoor Zuid in Tilburg zijn we op zoek naar een: 

 

Adviseur Markt en Overheid (1 fte) 

Functie-inhoud 

In deze functie behartig je de belangen van zo’n 900 lidbedrijven in de Provincies Brabant, Zeeland en 

Limburg bij lokale en regionale overheden en andere stakeholders, zoals woningcorporaties en 

waterschappen. Je bent een intermediair tussen bouwbedrijven, overheden en opdrachtgevers in de 

bouwsector. Je initieert overleggen met wethouders, overlegt met de achterban en ambtenaren, stelt 

agenda’s op en voert een actieve rol in het overleg. Je levert een bijdrage aan het (regionaal) beleid op 

het gebied van marktaangelegenheden en organiseert bijeenkomsten met leden. In deze afwisselende 

functie ben je vaak op pad. Regelmatig bezoek je ’s avonds vergaderingen of bijeenkomsten.  

 

Met een veelzijdig team van 8 collega’s ondersteunen we, samen met het regiobestuur, onze leden. 

Verduurzaming, modernisering aanbestedingspraktijk, ketenintegratie, verbetering van de 

bedrijfsvoering en continuïteit van bouwproductie zijn speerpunten van beleid. Als goede adviseur sta je 

dicht bij onze leden en weet je hun wensen te vertalen in beleid. Naast je inhoudelijke portefeuille wordt 

een actieve bijdrage van je verwacht in de presentatie van Bouwend Nederland in onze relatienetwerken, 

in de media en op internet.  

 

Profiel 

Je hebt HBO+/WO werk- en denkniveau. Specifieke ervaring met genoemde thema’s vormen een pre. Als 

ervaren adviseur ben je gewend gemakkelijk contact te leggen en te onderhouden met leden en 

stakeholders. Je kunt goed omgaan met verschillende belangen. Je houdt je eigen doelstellingen voor de 

lange termijn goed in beeld. Je hebt een enthousiaste, positieve en teamgerichte werkinstelling en 

beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.  

 

Je bent:  

• flexibel, collegiaal en initiatiefrijk.   

• innovatief en in staat mee te denken over nieuwe projecten; 

• omgevingsbewust en een uitstekende netwerker;  

 

Salaris 
Bouwend Nederland biedt jou een marktconform salaris tussen € 4.008,= en € 5.010,= bruto per maand 

op fulltime basis. Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een leaseauto, een eigentijdse 

pensioenregeling en minimaal 35 verlofdagen op fulltime basis. 

 

Informatie 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Hanneke van Eijndhoven, 

regiomanager Regio Zuid: 06-11 37 82 10. 

 

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 

150 enthousiaste professionals in Zoetermeer, in de regio en 

vanuit Brussel werken we aan een vitale en vooruitstrevende 

bouwsector. Samenwerken, passie & plezier, professionaliteit 

en klantgerichtheid zijn hierbij onze leidraad. 
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