
‘Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen’ 

Werken op het snijvlak van politiek, onderwijs en arbeidsmarkt? 

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar 
beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle 66 scholen in de mbo-sector 
aangesloten, die bekostigd onderwijs aanbieden. De MBO Raad behartigt de gemeenschappelijke 
belangen van de aangesloten leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die 
samenhangen met deze belangenbehartiging. 

Op korte termijn zoekt de directie van de MBO Raad een: 

Adviseur Public Affairs 
(m/v) 0,8 – 0,9 fte 

De werkzaamheden 
Als Adviseur Public Affairs behartigt u de belangen van de publiek gefinancierde mbo-scholen in 
Nederland. Daartoe onderhoudt u vooral contacten met bestuurders, politieke partijen en andere 
stakeholders die zich actief richten op politieke lobby. 

Takenpakket    
De vacature betreft met name de voorbereiding van de politieke beïnvloeding door bestuurders en 
directie van de MBO Raad. U werkt hierin inhoudelijk nauw samen met verschillende beleidsadviseurs 
binnen de MBO Raad en altijd in nauwe afstemming met voorzitter, directeur en de drie managers. U 
zit dan ook aan bij het wekelijkse MT-overleg. Voor deze functie gaat de voorkeur uit naar een 
kandidaat die bij aanvang reeds ervaring met zich meebrengt waar het gaat om politieke agendering 
en de systematische coördinatie van de daaruit volgende politieke lobby. De dagelijkse aansturing 
geschiedt door de directeur van de MBO Raad. 

Uw profiel 
Wij zoeken een enthousiaste collega met hart voor het middelbaar beroepsonderwijs en gevoel voor 
arbeidsmarktbeleid. Specifiek voor deze functie is dat er een sterke focus ligt op politieke agenda en 
de voorbereiding en coördinatie van de daaraan gekoppelde politieke lobby. U wordt dan ook geacht 
actief bij te dragen aan sterke positionering en het in positie brengen van het mbo richting politiek.  

U beschikt over een relevante hbo-, cq. academische opleiding en hebt enige jaren werkervaring in 
een soortgelijke functie. Door het bouwen aan – en onderhouden van – uw (externe) netwerk blijft u 
goed op de hoogte van de ontwikkelingen rond (politieke) besluitvorming over het beroepsonderwijs. 
Een belangrijk onderdeel van uw netwerk is/zal bestaan uit de fractiemedewerkers van de diverse 
politieke partijen in de Tweede Kamer. 

U bent in staat (complexe) situaties te analyseren en te interpreteren. U bent resultaatgericht, heeft 
gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. U  beschikt over uitstekende communicatieve 
vaardigheden en kunt zelfstandig en in teamverband werken. U kunt zich inleven in perspectieven van 
andere stakeholders en u kunt ook bijdragen aan een goede woordvoering onder regie van de 
woordvoerder van de MBO Raad. 

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



 
 
Wij bieden 
De omvang van de functie is 0,8 – 0,9 fte. De functie is ingedeeld in aanloopschaal 11 en eindschaal 
12 met een maximum salaris van € 5.833 bruto per maand bij een volledige weektaak. Daarnaast 
biedt de MBO Raad een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden. In aanvang wordt aan nieuwe 
collega’s een jaarcontract aangeboden. 
 
Informatie 
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dhr. drs. P.A.J. Oomens, 
directeur en secretaris bestuur van de MBO Raad, tel: 06 – 34255102 of p.oomens@mboraad.nl . Op 
www.mboraad.nl vindt u meer informatie over onze organisatie.  
 
Sollicitatie 
U kunt uw sollicitatie tot donderdagavond 6 april 2017 (24.00 uur) richten aan de MBO Raad, afdeling 
personeelszaken, mevrouw D. Barbé, Postbus 2051, 3440 DB Woerden of per e-mail: 
personeelszaken@mboraad.nl. In de daaropvolgende week zal met een aantal kandidaten een eerste 
gesprek worden gevoerd. 
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