INTERNE VACATURE
Vacaturenummer 58
De afdeling Leefomgeving, Wonen en Economie is op zoek naar een

Strategisch adviseur Economie & Samenwerking

(32-36 uur)

Je bent de eerste adviseur van een of meerdere collegeleden en het gehele bestuur op het gebied van
economie en (boven)regionale samenwerking. Je behartigt de belangen van de gemeente Oss in
landelijke, provinciale en regionale netwerken (bijvoorbeeld: G40, VNG, Agrifood Capital,
Samenwerking NOB, Talentencampus, etc.) Ook leg jij de verbinding met de economische netwerken
in de stad, zoals De kracht van Oss en ondernemersverenigingen. Bij de uitvoering van jouw
werkzaamheden zorg je voor een goede verbinding met de interne organisatie.
Wat ga je doen?
Je gaat aan slag met de complexere vraagstukken op het gebied van economie die vragen om breder
te kijken dan alleen vanuit economisch oogpunt.
Je bent eindverantwoordelijke voor het programma Vitale Economie met 3 transities:
1. Versnellen van de transitie naar een duurzame en circulaire economie.
2. Versterken van een toekomstbestendige arbeidsmarkt.
3. Realiseren van voldoende en innovatieve werklocaties voor bedrijven in Oss.
Hierbij zoek je de verbinding met andere vakgebieden zoals ruimte en duurzaamheid. Voorbeelden
van uitdagingen zijn de vragen: hoe bedrijven kunnen produceren met minder en hernieuwbare
energie of hoe innovaties die zorgen voor minder verbruik van grondstoffen ook leiden tot nieuwe
werkgelegenheid. Kortom, hoe geeft Oss invulling aan ‘circulaire economie’. Je durft met verfrissende
ideeën te komen en weet de juiste partijen hiervoor te enthousiasmeren. Samen kom je tot resultaten
die meteen toegepast worden in de praktijk. Natuurlijk doe je dit ook samen met je andere collega’s
van het team Economie, waarvan jij het inspirerend voorbeeld bent. Taken zijn:

Coördineren van economisch beleid in samenwerking met beleidsmedewerkers en
accountmanagers.

De wethouder Economische Zaken politiek adviseren/bijstaan bij o.a. raadsvergaderingen.

Informeren van het College en de Raad en het beantwoorden van raadsvragen.

Opstellen en aanscherpen van economische beleidsambities en deze vertalen in
uitvoeringsplannen.
Hiernaast ben je een groot deel van jouw tijd bezig met en verantwoordelijk voor de (boven) regionale
samenwerking in het ruimtelijk fysieke domein (waaronder: G40, VNG, Agrifood Capital,
Samenwerking NOB, Talentencampus etc.). Je zorgt ervoor dat het bewustzijn in onze organisatie
groeit om de kansen die deze samenwerkingsverbanden bieden, te pakken en goed te benutten.
Wat bieden we?
Je hebt een vrije rol binnen onze organisatie waarbij het bestuur toegankelijk is. Je krijgt de ruimte
om aan de gang te gaan met nieuwe ideeën die aansluiten bij de ambities die er zijn waarbij
hiërarchie niet aan de orde is. Oss heeft een divers bedrijfsleven en actieve ondernemers en inwoners.
Bekend is Oss om zijn Life Science met bedrijven als MSD, Aspen en Pivot Park.

De gemeente Oss biedt volop ontwikkelingsmogelijkheden. Onze functies zijn op verschillende
niveaus beschreven. Waar je bij start ingeschaald wordt is afhankelijk van opleiding en
ervaring maar ten hoogste schaal 12 (maximaal € 5.520,- bruto per maand) op basis van een
fulltime dienstverband. Op termijn bestaat de kans om door te groeien naar de uitloopschaal.

Na een aanstelling van 1 jaar bepalen we samen of dit omgezet wordt in een vaste
aanstelling.

Daarnaast biedt de gemeente Oss de mogelijkheid tot flexibele werktijden, ruime
verlofregeling, veel aandacht voor mobiliteit en loopbaanontwikkeling, goede
opleidingsmogelijkheden, bedrijfsfitness, het Individueel Keuzebudget (IKB) en een gunstige
ouderschapsverlofregeling.
Wie is onze ideale kandidaat?
Je bent een strateeg met hart voor economie en hebt ervaringen/affiniteit met andere ruimtelijkfysieke beleidsthema’s.

Je ervaring met politiek en bestuur is noodzakelijk om je functie goed neer te zetten.

Je hebt ervaring met (boven)regionale samenwerkingsverbanden.

Je bent alert op nieuwe ontwikkelingen en vertaalt deze in concrete acties voor de gemeente,
ondernemers en andere maatschappelijke partijen in de gemeente Oss.

Je bent toegankelijk voor collega’s en beweegt makkelijk tussen ondernemers.

z.o.z.



Je beschikt over een afgerond wo-diploma.

Hoe ziet onze afdeling eruit?
Je komt in een team van 28 personen. De sfeer is informeel met ruimte voor humor. Er speelt veel op
de diverse onderwerpen, maar er is een grote bereidheid om samen aan de slag te gaan en buiten
elkaars vakgebied te kijken. Vakspecialismes in ons team zijn milieu en duurzaamheid, openbare
ruimte en mobiliteit, wonen en werken, natuur, erfgoed en economie.
Oss is in de afgelopen jaren hard gegroeid. Door herindelingen, maar ook door zelfstandige groei. Het
Oss van nu is een veelzijdige en zelfverzekerde gemeente. Een middelgrote stad met bijna 100.000
inwoners, 23 kernen en een van de grootste buitengebieden van Brabant. Het is een fijne woon- en
werkgemeente, met voldoende winkels en maatschappelijke voorzieningen voor onze eigen gemeente
en grotere regio, en een veelzijdig (inter)nationaal bedrijfsleven. Provincie en rijk investeren op
grotere schaal in Oss. Het is daarom vanzelfsprekend om meer de regionale verbindingen aan te gaan
onder andere op thema’s als economische profilering, vestigingsmilieus of arbeidsmarktbeleid. Ook in
bovenregionale en landelijke netwerken speelt Oss een steeds grotere rol. Oss kijkt graag verder dan
haar eigen grenzen. Niet voor niets is
de VNG Oss in 2017 en 2018 verkozen tot meest inspirerende Global Goals gemeente van Nederland.
Wil je meer informatie?
Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Dries Ewalds, afdelingshoofd Leefomgeving, Wonen &
Economie, via telefoonnummer: [0412] 629615 of d.ewalds@oss.nl.
Ligt hier voor jou een uitdaging?
Stuur dan je sollicitatie uiterlijk vrijdag 4 oktober 2019, onder vermelding van vacaturenummer
58 naar solliciteren@oss.nl t.a.v. Miranda Rovers, P&O-adviseur.

