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1.

VNO-NCW MKB Noord
regiomanager
Stad en Provincie Groningen

ORGANISATIE

VNO-NCW MKB Noord is de grootste ondernemersvereniging van Noord-Nederland.
De vereniging behartigt de belangen van bedrijven in het algemeen en van de aangesloten leden in
het bijzonder. De labels VNO-NCW Noord en MKB-Noord opereren zelfstandig, maar hebben één
gezamenlijke backoffice. VNO-NCW Noord en MKB Noord hebben korte lijnen naar VNO-NCW en
MKB Nederland in Den Haag en Brussel. De vereniging is volop in ontwikkeling om de belangen van
haar leden nog beter te behartigen en speelt in op de maatschappelijke issues van de regio.
Plaats in de organisatie
U rapporteert rechtstreeks aan de directeur van de organisatie, maakt deel uit van het
managementteam en stuurt uw eigen team aan.

2.

PROFIEL

Als boegbeeld van VNO-NCW MKB Noord voor regio Groningen bent u een actieve en betrokken
netwerker met oog voor de belangen van haar leden. U functioneert op het snijvlak van bedrijfsleven
en overheid en u bent sparringpartner van het VNO-NCW MKB bestuur van de provincie Groningen.
U beschikt over:
 Minimaal afgeronde HBO opleiding en academisch werk en denkniveau.
 Minimaal 10 jaar (leidinggevende) werkervaring.
 Ervaring in samenwerken met het bedrijfsleven en overheden.
 Ondernemerservaring en een eigen netwerk zijn een pré.
 Aantoonbare commerciële vaardigheden.
 Aantoonbare politieke en maatschappelijke oriëntatie.
 Een woonplaats in het werkgebied van VNO-NCW MKB-Noord of bereid daarheen te
verhuizen.
 Bereidheid om ook in de avonduren te werken (bijeenkomsten en vergaderingen).

3.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

U bent verantwoordelijk voor:
 De uitvoering van de kernactiviteiten in de regio, te weten: collectieve belangenbehartiging,
initiëren en waarde toevoegen aan informatie, een krachtig netwerk faciliteren en
individuele ondernemers laten ondernemen.
 Ledenwerving en behoud en het verwerven van projecten voor de vereniging, passend bij de
inhoudelijke thema’s.
 Leggen en onderhouden van contacten met leden, politieke vertegenwoordigers en
maatschappelijke (belangen) organisaties in verschillende gremia.
 Meerdere dossiers op het gebied van maatschappelijke uitdagingen die relevant zijn voor
onze ondernemers en spelen in de regio. Te denken valt aan bijvoorbeeld aardbeving
gerelateerde uitdagingen en de energietransitie.
 Het functioneren van uw regioteam.

4.

COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN










5.

Organisatiesensitief met een uitstekend gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen.
Echte netwerker.
Analytisch vermogen.
U weet de belangen van de leden en ondernemingen bij de juiste gremia te behartigen.
Ondernemend.
Servicegericht.
Commercieel.
Samenwerkingsgericht.
Communicatief.

ARBEIDSVOORWAARDEN

VNO-NCW Noord biedt een interessante baan in een dynamische organisatie met een veelzijdig
takenpakket en veel eigen verantwoordelijkheid. Verder biedt de organisatie ruime mogelijkheid tot
zelfontplooiing, een flexibele en informele werksfeer en goede arbeidsvoorwaarden (o.a. leaseauto).

