Vacature Algemeen Secretaris - ROM-directeuren
Wil jij deel uitmaken van het landelijke netwerk van Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland?
Dan is dit je kans!
De regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) is een onderneming met publieke aandeelhouders, gericht op
het versterken van de economie en werkgelegenheid in een regio. Wij zijn een neutrale speler in de regio en
hebben geen winstoogmerk. Jaarlijks realiseren de ROM’s duizenden nieuwe arbeidsplaatsen en miljarden aan
investeringen in de regionale economie.
Door te innoveren, investeren en internationaliseren zijn de ROM’s daarmee de regionale aanjagers van
innovatie- en concurrentiekracht. Wij zetten ons in om op maatschappelijke thema’s zoals bijvoorbeeld
gezondheid, duurzaamheid, voeding en digitalisering voor en met het innovatieve mkb impact te maken. Sinds
2021 is er een landelijk dekkend netwerk van ROM’s.
Ter strategische ondersteuning van de 9 ROM directeuren zoeken we een algemeen secretaris.
Hoe ziet je baan eruit?
De ROM-directeuren hebben flinke ambities en zij komen regelmatig bijeen om resultaatgericht samen te
werken aan het realiseren van onze regio-overstijgende plannen. De ROMs zijn nu landelijk dekkend en willen
vanuit de kerncompetenties ontwikkelen, investeren, internationaliseren en innovatieve ecosystemen
versterken. Ingezette trajecten waarop de ROMs samenwerken en synergie zoeken betreffen bijvoorbeeld de
landelijke pilot op o.a. thema’s groene chemie en smart industry, het stroomlijnen van onze business
intelligence, impact reporting en stakeholder management.
Om deze processen te versnellen en te verbinden hebben we een secretaris nodig die zorgt voor opvolging en
implementatie, maar die ook de ROM-directeuren ondersteunt met lobbykracht op nationaal niveau. De
secretaris is de landelijke contactpersoon voor -en dienstverlenend aan- de ROM-directeuren en strategen.
Je bereidt de ROM-directeuren overleggen voor en zorgt voor follow up. Je bent regelmatig in Den Haag bij het
ministerie van EZK en onderhoudt daar je eigen netwerk. Verder laat je regelmatig je gezicht zien bij de 9
ROM’s die zijn verspreid over het land, van Middelburg tot Groningen en van Haarlem tot Maastricht. Je bent
dus vaak onderweg. Het is een dynamische baan met veel vrijheid, tegelijk verwachten we van je dat je een
teamplayer bent die een passie heeft voor ons werkveld.
Wat betekent dat in de praktijk?
- Je doet de voorbereiding (met administratieve ondersteuning) van de ROM-directeuren overleggen en
opvolging van actiepunten;
- Je ondersteunt de ROM-directeuren met beleidsvoorbereiding en strategische vragen;
- Je stemt frequent af met de strategen aan de verschillende ROMs; zij ontwikkelen het perspectief voor de
verdergaande landelijke ROM samenwerking die jij naar de ROM directeuren brengt en waarop je feedback
ophaalt en terug brengt;
- Je zorgt voor goede verbindingen tussen de ROM-directeuren overleggen en de ROM-brede overleggen van
de hoofden Capital, Innoveren en Internationaliseren. Daarnaast breng je relevante zaken vanuit de
directeuren overleggen daarnaartoe en haalt input en inzichten op;
- Je vervult ook een lobbyrol in ons landelijke netwerk (EZK, VNO-NCW, MKB-Nederland, InvestNL, Techleap
etc.) en je signaleert relevante ontwikkelingen.

Wat verwachten wij van je?
De ideale kandidaat voor deze functie voldoet aan de volgende eisen:
- je gelooft in nog hechtere samenwerking tussen de landelijke ROMs en ziet kansen om hier een succes van
te maken, middels beleids- en netwerkvorming en concrete programma’s en projecten;
- je hebt ervaring op het gebied van beleidsontwikkeling, strategie en/of lobbywerkzaamheden, bij voorkeur
gerelateerd aan regionale economische ontwikkeling;
- je hebt bij voorkeur een bestaand netwerk binnen Den Haag en relevante partners;
- je bent nieuwsgierig, analytisch, een zelfstarter; je schrijft makkelijk;
- je hebt minstens 8 tot 10 jaar werkervaring;
- je houdt van afwisseling en vindt het leuk om vaak onderweg te zijn;
- je bent een stevig persoon, die zowel de ROM-collega’s als stakeholders goed te woord kan staan;
- je hebt academisch werk- en denkniveau.
Wij bieden
- Een afwisselende en verantwoordelijke functie met een directe lijn naar de landelijke voorzitter ROMs;
- Directe impact op de koers van de ROM’s;
- Op 9 locaties een team van 800 gezellige en hardwerkende collega’s;
- Een functie met veel vrijheid en autonomie;
- Je uitvalsbasis is één van de 9 ROM's, welke dat is mag je zelf kiezen;
- Soort dienstverband: 0,8 of 1 fte, eerst een jaarcontract kan later omgezet in onbepaalde tijd;
- Salarisindicatie schaal 13 of 14;
- Uitstekende en moderne secundaire arbeidsvoorwaarden met persoonlijk opleidingsbudget.
Solliciteren?
Herken jij je in de functie? Dan ontvangen wij graag je motivatiebrief en uitgebreid CV voor 16 september a.s.
Je kunt je sollicitatie sturen naar: info@horizonflevoland.nl t.a.v. Suzanne van Stormbroek.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

