
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

‘Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen’ 

 

Werken op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt? 

 

Ze bouwen, sleutelen aan de energietransitie en houden het openbaar vervoer op het spoor. Ze zijn de motor 

van onze economie en houden de samenleving draaiend. Waar zou ons land zijn zonder mbo’ers? Het mbo is 

Mega Belangrijk Onderwijs en daar willen we bij de MBO Raad graag aan bijdragen! 

 

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de 

volwasseneneducatie die bekostigd onderwijs aanbieden. De MBO Raad behartigt de gemeenschappelijke 

belangen van de aangesloten scholen, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die 

samenhangen met deze belangenbehartiging. Dat gebeurt onder andere door de afdeling Bedrijfstakgroepen.  

 

De afdeling Bedrijfstakgroepen is op korte termijn op zoek naar twee 

 

Beleidsadviseurs  

voor 0,8 – 1,0 fte per week (32 – 40u per week)   

 

Wat ga je doen? 

Als beleidsadviseur van een bedrijfstakgroep ben jij de spin in het web in het spanningsveld tussen  onderwijs 

en bedrijfsleven. Je analyseert kansen en uitdagingen op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en de 

maatschappij die relevant zijn voor jouw sector. Jij kunt alle belangrijke informatie koppelen en samenvatten 

tot een helder beleidsplan en dit uitvoeren en blijven volgen. 

 

Jouw doel is om de positie van het mbo binnen jouw sector te versterken. Dat doe je door samen met 

vertegenwoordigers uit de mbo-scholen en vertegenwoordigers uit SBB, het bedrijfsleven en de overheid samen 

te werken aan afspraken over de kwalificatie, examinering, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid van 

opleidingen binnen jouw sector. Je ondersteunt en faciliteert scholen hierbij en hebt een verbindende rol om de 

juiste partijen bij elkaar te brengen. Belangenbehartiging, dienstverlening en kennisdeling komen bij elkaar en 

vloeien in elkaar over. Door jouw beleidskeuzes draag je bij aan de cruciale rol die het mbo speelt in 

maatschappelijke vraagstukken zoals onder meer Leven Lang Ontwikkelen en Sustainable Development Goals. 

 

Wat breng jij mee? 

Een gezonde portie nieuwsgierigheid, ondernemerschap en analyserend vermogen stellen we zeer op prijs. Jij 

zit niet stil totdat je de vraag achter de vraag boven tafel hebt gekregen om een project een stap verder te 

brengen en dat niveau te continueren. Je kunt organiseren, initiëren en weet hoe je mensen met elkaar kunt 

verbinden en motiveren. Je herkent jezelf in de omschrijving ‘communicatieve teamspeler’, die ook kan 

omgaan met tegengestelde belangen en doelgroepen op diverse niveaus (zoals bestuurders, 

directeuren/managers, docenten en vertegenwoordigers bedrijfsleven). Jij weet hierin snel te schakelen.  
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Wat is jouw profiel? 

 Je hebt een aantoonbaar hbo+/wo werk- en denkniveau. 

 Je kunt bouwen op relevante beleidservaring en/of leidinggevende ervaring in of nabij het mbo. 

 Je bent proactief. Als kundig netwerker kijk je niet alleen binnen je netwerk maar ook buiten je 

netwerk. Je weet mensen daarbij te betrekken, motiveren en inspireren. 

 Je wilt samen met anderen resultaten neerzetten en je maakt je sterk voor zowel de sector als de 

positionering van de betrokken scholen. 

 Je kunt regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt en het onderwijs 

vertalen naar beleid, onderwijskundige adviezen en actie in de sector. Niet enkel jijzelf maar ook 

jouw omgeving herkent de eigenschappen ‘klantgericht, innovatief en ondernemend’. 

 

Wat bieden wij je?  

We vinden het belangrijk dat medewerkers hun talenten blijven ontwikkelen. Daarom bieden we verschillende 

mogelijkheden om aan je eigen ontwikkeling en loopbaan te werken vanuit de principes en mogelijkheden van 

een organisatie met professionals (ca. 120 medewerkers). 

 

Jouw inschaling is afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring. De functie kent een maximumsalaris van 

€ 6.221,00 bruto per maand bij een volledige weektaak. Daarnaast biedt de MBO Raad een uitstekend 

pakket arbeidsvoorwaarden. De omvang van de arbeidsduur is bespreekbaar en bedraagt minimaal 32 en 

maximaal 40 uur per week. Bij aanvang wordt een jaarcontract aangeboden met de intentie tot vast.  

 

Meer informatie en solliciteren 

Op http://www.mboraad.nl vind je meer informatie over onze organisatie en hier vind je informatie over de 

bedrijfstakgroepen.  

 

Informatie inwinnen stellen we zeker op prijs. In verband met de periode van het jaar verzoeken we wel tot en 

met 3 januari een mail te sturen, waarna je wordt teruggebeld. Vanaf 4 januari zijn onze contactpersonen weer 

regelmatig rechtstreeks bereikbaar.  

Voor meer informatie over de functie beleidsadviseur Bedrijfstakgroepen kun je contact opnemen met Erwin 

Pierik, manager van de afdelingen Bedrijfstakgroepen en Strategie en Onderwijs, tel: 06 – 5027 2667 of 

e.pierik@mboraad.nl.   

Eén vacature is vrijgekomen bij de bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving (TGO). Beleidsadviseur 

Sabine Mul verstrekt graag informatie over de bedrijfstakgroep TGO. Zij is bereikbaar op 06 - 2437 3455 en 

s.mul@mboraad.nl.  

De andere vacature is vrijgekomen bij de bedrijfstakgroep Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem (MTLM). 

Beleidsadviseur Annet Feijen verstrekt graag informatie over de bedrijfstakgroep MTLM. Zij is bereikbaar op 

06 - 1896 2461 en a.feijen@mboraad.nl. 

 

Je kunt jouw sollicitatie tot donderdagochtend 14 januari 10.00 uur richten aan de MBO Raad, afdeling HRM 

via e-mail: hrm@mboraad.nl Hierbij vragen we je naast een inhoudelijk en concreet CV een bondige 

motivatiebrief toe te voegen. We streven ernaar de procedure in de maand januari af te ronden. Het 

aanvragen van een VOG behoort tot de procedure. 
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