Vacature
Weet jij als geen ander bruggen te bouwen tussen bedrijfsleven, overheid en politiek? Heb je affiniteit met
onderwijs, arbeidsmarktvraagstukken en digitalisering? Wil je een concrete bijdrage leveren aan de groei
van de digitale sector in Nederland? Dan maken we graag kennis met je!
NLdigital is een collectief van meer dan 650 ICT-bedrijven. Denk daarbij niet alleen aan wereldwijde spelers als
Microsoft of Google, maar ook aan honderden start-ups, scale-ups en mkb-bedrijven die de basis vormen van de
BV Nederland. Als brancheorganisatie helpen we onze leden met nuttige tools en diensten, een interessant
netwerk en constructieve belangenbehartiging. Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een
daadkrachtige:

Public Policy manager Arbeidsmarkt & Onderwijs
40 uur per week

Wat ga je doen?
Je werkt samen met leden en partners aan oplossingen voor hét probleem van de digitale sector, het groeiend
tekort aan personeel. Dit doe je door kansen en knelpunten naar concrete initiatieven te vertalen en deze op een
effectieve manier uit te voeren en uit te dragen.
Je helpt de sector samen te werken aan meer talent voor de digitale sector. In diverse concrete publiek-private
programma’s werk je om de instroom vanuit het reguliere onderwijs te vergroten, diversiteit in de sector te
bevorderen en zij- en instroom naar de digitale sector verder te ontwikkelen. Je bent, of wordt, inhoudelijk expert
op de thema’s arbeidsmarkt en onderwijs. Je adviseert en informeert leden, beleidsmakers, politiek en pers. Je
bent een belangrijk contactpersoon en sparringpartner voor de aangesloten leden – van multinational tot mkb’er –
op zowel tactisch als strategisch niveau. Als inhoudelijk expert ben je in staat de digitale sector te
vertegenwoordigen tijdens vergaderingen en bijeenkomsten en bent zodoende een betrouwbare gesprekspartner
voor leden, overheden en de politiek.
Je werkt binnen en klein team van specialisten op het gebied van public affairs en digitalisering. Je bent in staat je
dossiers snel eigen te maken en deze zelfstandig om te zetten in heldere adviezen. Als public policy manager
draag je bovendien bij aan de ambitieuze doelen die NLdigital zichzelf stelt als ondernemende branchevereniging.
We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe kansen, zowel voor onze leden als voor onszelf.
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De persoon die wij zoeken:

•

Is ondernemend, creatief, pragmatisch, analytisch en flexibel en in staat om in een complexe,
dynamische omgeving van stakeholders bruggen te bouwen en snel tot resultaat te komen.

•

Is een teamspeler, communicatief vaardig en beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheden.

•

Heeft aantoonbare affiniteit met ICT en digitalisering, zowel persoonlijk als beroepsmatig.

•

Heeft 3 tot 5 jaar werkervaring, bij voorkeur in de sector zelf, of een beleidsfunctie bij de (Rijks)overheid
of heeft ervaring opgedaan bij een lobbykantoor of in de Tweede Kamer.

Wat bieden wij?
NLdigital is de plek waar alle Nederlandse spelers op het terrein van ICT, tech en digitalisering samenkomen. Het
team van NLdigital bestaat uit 25 collega’s. We werken hybride. Ons kantoor in Breukelen is goed bereikbaar,
zowel met ov als met de auto. Bij ons krijg je een grote mate van vrijheid waarbij je wordt aangesproken op je
verantwoordelijkheden. De arbeidsvoorwaarden van NLdigital zijn marktconform.
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over NLdigital? Neem gerust contact met ons op, we staan je
graag te woord. Je kunt het beste een mail (met motivatie en cv) sturen naar renecorbijn@nldigital.nl
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