	
  

Detailhandel Nederland versterkt zijn team graag met een
Secretaris Vestigingszaken (M/V)
De uitdaging
De detailhandel is de pijler van de binnenlandse economie en draagt bij aan levendigheid en leefbaarheid.
Omgekeerd zorgt goed beleid voor aantrekkelijke winkelgebieden. O.a. venstertijden, parkeren, leegstand,
duurzaamheid en de huurmarkt spelen hierin een cruciale rol. De secretaris Vestigingszaken zet zich in om
deze en andere kwesties aan te kaarten bij de overheid en andere maatschappelijke actoren. Hij of zij is in
staat om het belang van de retail helder te maken en namens de achterban aantoonbaar invloed uit te
oefenen.
De werkzaamheden
De secretaris maakt deel uit van een klein team van enthousiaste medewerkers, werkt in een dynamische en
platte organisatie en werkt nauw samen met de stuurgroep Vestigingszaken onder aanvoering van haar
voorzitter. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur. Tot de werkzaamheden behoren:
•   voorbereiden, medevormgeven en uitvoeren van de lobby van Detailhandel Nederland
•   agenderen en aanpakken van knelpunten
•   voeren van overleg met politiek, overheden en belangenorganisaties
•   woordvoeren in de vrije media
•   onderhouden van een nauwe band met de achterban, te weten brancheorganisaties,
winkelbedrijven en ondernemers
Gewenst profiel
Detailhandel Nederland versterkt zijn team graag met een secretaris die beschikt over:
•   een proactieve, flexibele en resultaatgerichte instelling
•   een politieke antenne
•   overtuigingskracht, communicatieve vaardigheden en uitstekende kennis van de Nederlandse taal,
in woord en geschrift
•   een academische opleiding of daarmee vergelijkbaar
•   bij voorkeur 3 - 5 jaar werkervaring bij een belangenorganisatie en/of een gemeente, provincie of
ministerie in een politiek-bestuurlijke omgeving affiniteit met ruimtelijke ordening, vervoer of iets
dergelijks
De organisatie
Detailhandel Nederland behartigt de gemeenschappelijke belangen van de winkeliers in het algemeen en
op het terrein van betalingsverkeer, Europese wet- en regelgeving, sociale zaken, vestigingszaken en
winkelcriminaliteit in het bijzonder. Onze organisatie houdt kantoor in Leidschendam en Brussel.
Belangstelling?
Mail uw motivatiebrief en CV naar:
Sander van Golberdinge
Directeur Detailhandel Nederland
sander.vangolberdinge@detailhandel.nl
Voor meer informatie over de functie kunt u met ons contact opnemen via +31 (0) 70 320 23 45.
Over Detailhandel Nederland leest u meer op www.detailhandel.nl/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

