Secretaris Vestigingszaken
Wil jij bijdragen aan het verbeteren van de levendigheid en leefbaarheid en daarmee de aantrekkelijkheid van winkelgebieden? En zie je daarbij het belang voor winkeliers in? Dan hebben wij
een leuke functie voor jou.
Over ons:
Detailhandel Nederland is een kleine koepelorganisatie die de gemeenschappelijke belangen van de winkeliers behartigt voor de aandachtsgebieden: betalingsverkeer, Europese regels, sociale zaken, vestigingszaken en winkelcriminaliteit. Wij hebben een kantoor in Den Haag en in Brussel. Detailhandel Nederland overlegt namens de winkeliers
van Nederland met overheden, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden.
Onze missie en kernwaarden:
Wij geloven dat de stem van de detailhandel veel waard is, aangezien
het een belangrijke pijler van onze binnenlandse economie is. De
detailhandel maakt grote veranderingen door. Detailhandel Nederland
helpt de detailhandel bij de forse uitdagingen waar winkeliers voor
staan. Er blijft werk aan de winkel waarbij Detailhandel Nederland
zich sterk maakt voor detailhandelsvriendlijk beleid. Samenwerking is
daarbij cruciaal. Onze kernwaarden zijn: professioneel, verbindend en
verantwoordelijk.
Wat ga je doen:
Als secretaris maak je deel uit van een klein team van enthousiaste
medewerkers in een platte organisatie. Je werkt samen met leden van
de stuurgroep Vestigingszaken de doelstellingen van Detailhandel
Nederland. Een goed vestigingsbeleid zorgt voor aantrekkelijke winkelgebieden. O.a. venstertijden, parkeren, leegstand, duurzaamheid en
de huurmarkt zijn dossiers die hierin een cruciale rol spelen. Je zet je in
om deze en andere kwesties aan te kaarten bij de overheid en andere
maatschappelijke organisaties. Hierbij is het van belang dat je goed
in staat bent om het belang van de winkeliers helder te maken en
namens hen aantoonbaar invloed uit te oefenen.
Werkzaamheden:
• 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

Kennis en vaardigheden:
• HBO/WO-opleiding, dan wel academisch denkniveau
• een politieke antenne
• 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, (stads)logistiek, klimaat en
duurzaamheid
• een proactieve, flexibele en resultaatgerichte instelling
• overtuigingskracht
• goede communicatieve vaardigheden met uitstekende kennis
van de Nederlandse taal, in woord en geschrift
Wat kun je van ons verwachten:
• een uitdagende zelfstandige functie
• werken in een organisatie met maatschappelijke invloed
• ontwikkelingsmogelijkheden in je vakgebied
• de mogelijkheid om het verschil te kunnen maken
• een marktconform salaris
• allereerst een jaarcontract met uitzicht op een vast contract
Belangstelling?
Indien je geïnteresseerd bent, kun je je motivatie en curriculum vitae
sturen naar voor 15 januari 2019 naar: vacature@detailhandel.nl
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met
adjunct-directeur Bert van Steeg via +31 70 320 23 45.
Over Detailhandel Nederland leest u meer op www.detailhandel.nl

