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BELEIDSMEDEWERKER ECONOMIE/  

PROGRAMMAREGISSEUR ECONOMIE RNOB 

Afdeling Leefomgeving, Wonen en Economie 

Afdeling LWE groeit dit jaar door naar meer dan 40 enthousiaste 

aanpakkers. De sfeer is informeel en sociaal betrokken met veel ruimte 

voor humor. Er zijn veel ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen, er is 

daarvoor grote bereidheid om samen aan de slag te gaan en buiten 

elkaars vakgebied te kijken. 

De teamontwikkeling is gericht op de ambitie om strategischer te kunnen 

opereren als afdeling, maar ook als organisatie in zijn geheel en – mede 

gelet op de Omgevingswet – integraal met elkaar en met de samenleving. 

De afdeling is verantwoordelijk voor de advisering over de koers van de 

organisatie op het gebied van: Milieu, Duurzaamheid, Openbare ruimte 

en Mobiliteit, Wonen, Werken, Natuur, Erfgoed en Economie. 

 

Het team economie werkt aan de economische opgave van Oss en 

bestaat uit 1 strateeg, 4 beleidsmedewerkers, 4 accountmanagers en een 

ondersteuner.  

 

Centraal in de economische opgave staat ‘de economische strategienota 

Oss 2021-2025’. Deze is in december 2021 door de gemeenteraad 

vastgesteld en bevat ook een uitvoeringsprogramma. In het 

uitvoeringsprogramma vertalen we de strategie naar concrete acties. 

Hierbij kunnen we jou gebruiken!  

Hiernaast ben je twee dagen per week inzetbaar voor de Regio 

Noordoost-Brabant. Hierbij moet je denken aan een rol als 

Programmaregisseur Economie. Je formuleert en faciliteert de 

economische agenda voor de regio op het gebied van werklocaties. 

 

Wat ga je doen? 

• Je werkt aan de complexere vraagstukken op het brede gebied 

van economie (met name werklocaties) en adviseert hierover 

aan het gemeentebestuur. Daarvoor werk je in het team 

economie en breder binnen de afdeling LWE en de Osse 

organisatie ook nauw samen met je collega’s;  

• Je bent intern de coördinator voor bestuurlijke stukken van de 

Regio Noordoost-Brabant; 

• Je beschikt over een netwerk in de regio en op landelijk niveau, 

zodat je van ontwikkelingen op de hoogte bent en erop kunt 

afstemmen; 

• Je koppelt de Osse (economische)ambities aan landelijke- en 

provinciale- en regionale agenda’s en weet ons op het juiste 

moment en op de goede manier hierin te positioneren. 

 

Wat neem je mee? 

• Je beschikt minimaal over hbo werk- en denkniveau en een 

aantal jaar ervaring in het brede gemeentelijke beleidsdomein 

economie; 

• Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke 

verhoudingen en vindt het leuk om – samen met ons Osse 

bedrijfsleven - in die processen zaken voor elkaar te krijgen; 

Geerts & Partners is voor de gemeente Oss op zoek naar een beleidsmedewerker Economie/ 

programmaregisseur Economie RNOB. Weet jij wat er nodig is voor een goede samenwerking tussen 

gemeenten en tussen gemeenten en ondernemers? Kun jij problemen omzetten in kansen? Heb jij zicht 

op de werklocaties van de toekomst? Wij zoeken een verbindingsofficier, iemand die de economische 

opgave van Oss vertaalt naar de regio Noordoost-Brabant en andersom. Iemand die samenwerking in 

Oss verder brengt en vertaalt in programma’s en projecten. Die de bedrijventerreinen en werklocaties 

kent en toekomstbestendig maakt. 

Wat neem je mee? 

+ HBO werk- en denkniveau 

+ Politiek-bestuurlijke 

sensitiviteit 

+ Communicatief vaardig 
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• Je bent gericht op samenwerking en commitment organiseren 

met partijen die voor onze ambities op economisch gebied 

relevant zijn, in regio Noordoost-Brabant, in Brabant en bij 

marktpartijen. Het denken in kansen en mogelijkheden is daarbij 

noodzakelijk. 

• Je bent communicatief vaardig en hebt een ondernemende, 

resultaatgerichte en flexibele werkinstelling. 

 

Wat biedt Oss? 

• Je werkt samen met collega’s van het team Economie en 

beleidsregisseurs uit andere beleidsthema’s (Mobiliteit, 

Energietransitie, Recreatie, Toerisme) en/of breder in de 

organisatie. De lijnen naar het bestuur en jouw collega’s zijn kort 

en de sfeer is informeel. We zijn open naar elkaar en we komen 

samen tot resultaat, ieder vanuit zijn kracht en 

verantwoordelijkheid; 

• Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, 

maximaal € 5.372,- bruto per maand, schaal 11, op basis van een 

fulltime dienstverband en een Individueel Keuzebudget (IKB) 

van 17,05%.  

• Daarnaast biedt de gemeente Oss de mogelijkheid tot flexibele 

werktijden, faciliteiten voor thuiswerken, veel aandacht voor 

mobiliteit en loopbaanontwikkeling met goede 

opleidingsmogelijkheden en een gunstige 

ouderschapsverlofregeling; 

• Het betreft een contract van 1 jaar en bij goed functioneren een 

contract voor onbepaalde tijd. 

 

 

 

 

Ligt hier voor jou een uitdaging? 

Enthousiast geworden en herken jij je in dit profiel? Solliciteer dan voor 12 

september 2022 en upload je cv en motivatie via onze website: 

https://www.geerts-partners.nl/vacatures. 

 

Kort na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij kandidaten uit 

voor een online voorgesprek met Kenzo van Hassel, adviseur.  

 

Wil je meer informatie over de functie bel dan met Kenzo van Hassel, 

bereikbaar op 06 44 13 13 11.   

https://www.geerts-partners.nl/vacatures.

