Vacature Projectleider Masterplannen
_______________________________________

Onze vereniging
Ondernemend Assen is een belangenvereniging met ongeveer 425 leden en bestaat uit Kringen en
Branches. Het Facilitair Bureau van Ondernemend Assen ondersteunt het Dagelijks Bestuur en
daarnaast de Kringbesturen bij o.a. het organiseren van hun activiteiten. Tevens initiëren en
ontwikkelen zij projecten en (netwerk)activiteiten en dragen zorg voor de belangen van de leden.
De Masterplannen
We hebben de corona-tijd goed besteed met het maken van Masterplannen voor de
bedrijventerreinen. We wilden de vraag beantwoorden wat er de komende 5 tot 10 jaar nodig is om
de bedrijventerreinen, en de bedrijven die daarop gevestigd zijn, toekomst bestendig te maken. Per
kring is een Masterplan gerealiseerd waarin concrete en haalbare activiteiten worden benoemd. Om
deze activiteiten te coördineren en te organiseren zoeken wij een:

Projectleider Masterplan M/V
8 - 12 uur per week
Wat ga je doen
De Masterplannen vormen de basis voor je werkzaamheden. Je vertaald de benoemde activiteiten in
concrete, haalbare en betaalbare projecten. Je gaat, in samenspraak met de Kringen, die projecten
realiseren binnen tijd en budget. Onder aansturing van de Projectmanager ga je aan de slag en legt
verantwoording af aan de Stuurgroep en het Kringbestuur.
Wie zoeken wij
Je bent zichtbaar, aanspreekbaar en toegankelijk. Je bent doelgericht en gewend om te leveren. Het
projectmatig werken is voor jou gesneden koek. Je realiseert je dat je binnen een vereniging
werkzaam bent en weet je op verschillende niveaus te bewegen.
De volgende elementen zijn van belang:
* Je hebt een HBO werk- en denkniveau;
* Je kent Assen en weet hoe de hazen lopen;
* Je hebt ervaring met het coördineren en uitvoeren van projecten;
* Je legt gemakkelijk relaties op alle niveaus;
* Je bent woonachtig in Assen of directe omgeving;
* Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden

Wat bieden wij
Je gaat werken in een fijn team en binnen het beste netwerk van Assen. Het is een vacature voor
bepaalde tijd (minimaal één jaar met mogelijkheid tot verlenging) en we gaan graag met je in gesprek
hoe we dat zien. Je krijgt ruimte voor inbreng van eigen expertise en de wijze waarop je de projecten
organiseert. Natuurlijk rapporteer je volgens afspraken op voortgang, resultaat en budget. De
Stuurgroep is je sparringpartner.
Wij bieden je een salaris dat overeenkomt met het niveau van de functie. Er zijn kantoorfaciliteiten
beschikbaar. Onze voorkeur gaat uit naar een projectleider in loondienst, echter onder voorwaarden
is een overeenkomst van opdracht mogelijk.
Interesse?
Ben jij enthousiast geworden en herken jij jezelf in ons profiel, solliciteer dan vóór 28 december
2021. Stuur je Curriculum Vitae en een motivatiebrief naar: info@ondernemend-assen.nl of per post
naar de Industrieweg 1, 9402 NP Assen. Voor meer informatie neem contact op met: Kor IJszenga,
voorzitter (06-10091976) of Romeo Charmes, bestuurslid Personele Zaken (06-54756147).

