
 

 
 

Adviseur Strategie en Economic Board Flevoland 
Flevoland - Bestuur - Strategisch - Vooruitgang - Drive - HBO/WO niveau  

 
 

Word jij enthousiast van bestuurlijke en strategische vraagstukken? Ben jij dѐ 
sparringpartner voor het MT, ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen, en werk 
je graag aan economische en maatschappelijke impact? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Over jouw toekomstige werkgever:  
Horizon is de regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) van Flevoland. 
Flevoland is de provincie van de vooruitgang. De provincie waar ruimte is om te 
pionieren, waar ondernemers hun dromen najagen en boven zichzelf uitstijgen. In 
Flevoland kunnen ondernemers groeien: in tijd en ruimte maar ook mentaal en 
fysiek. Ondernemers innoveren, groeien en verleggen grenzen.  
 
De Economic Board Flevoland is het strategisch platform van ondernemers, 
onderwijsinstellingen en overheden. In de Board werken we met partners aan de 
economische en maatschappelijk opgaves van de toekomst. Het supportteam van de 
Board is ondergebracht bij Horizon.  
 
Rolomschrijving  
Ter strategische ondersteuning van ons bestuur en het programma Economic Board 
Flevoland  zoeken wij een Adviseur Strategie en Economic Board Flevoland. Een 
kandidaat die een diverse rol ambieert en aandurft: het betreft een combinatiefunctie 
voor het programma Economic Board Flevoland (EBF) en deels Adviseur Strategie 
(50/50).  
 
De Adviseur Strategie is verantwoordelijk voor: 

 Beleidsinteractie;  
 Impact reporting;  
 Eerste aanspreekpunt secretaris-strateeg van de landelijke ROM directeuren; 
 Coördineren en bewaken P&C proces jaarplan- en jaarverslagcyclus, schrijven en 
afstemmen teksten; 

 Verslagen Horizon-RvC en AVA vergaderingen; 
 Inhoudelijke voorbereiding stukken MT-vergaderingen en MT-jaarkalender; 
 Aanspreekpunt provincie Flevoland; 
 Beleidsmatige werkzaamheden, bijvoorbeeld rondom meerjarenstrategie en 
meerjarenplan. 

 
Voor de Economic Board Flevoland (EBF) ben je verantwoordelijk voor: 

 Ondersteuning van de voorzitter en de programmanager van de EBF; 
 Uitvoering activiteiten volgens de jaarplannen; 
 Organiseren en inhoudelijk voorbereiden boardvergaderingen; 
 Begeleiden en uitvoeren van projecten zoals De Staat van Flevoland en Economische 
Monitor Flevoland; 

 Aanjagen en uitvoeren van activiteiten en bijeenkomsten met als doel samenwerking 
in Flevoland te versterken op de regionaal economische thema’s; 

 Actief meedenken en adviseren over de activiteiten van de Board; 



 

 Uitbouwen van de samenwerkingen tussen boardleden en hun achterban: bedrijven, 
kennisinstellingen en overheden; 

 Onderhouden van relaties met bijvoorbeeld ondernemers, gemeenten en adviseurs 
in Flevoland; 

 Interne linking pin tussen activiteiten van de Board en Horizon. 
 

Wat verwachten we van je? 
De ideale kandidaat voor deze functie omarmt de maatschappelijke missie van Horizon 
en heeft hart voor de regio Flevoland en voldoet aan de volgende kwaliteiten: 

 je hebt ervaring op het gebied van beleidsontwikkeling, strategie en/of 
lobbywerkzaamheden; 

 je bent nieuwsgierig, analytisch, planmatig sterk, een zelfstarter en je schrijft 
makkelijk; 

 je hebt gevoel voor de economie en het bedrijfsleven; 
 je bent politiek en bestuurlijk sensitief; 
 je hebt minimaal 3-5 jaar werkervaring; 
 je houdt van afwisseling; 
 je bent een stevig persoon die stakeholders goed te woord kan staan; 
 je hebt academisch werk- en denkniveau. 
 

Wat krijg je ervoor terug? 
 Een hardwerkend team aan collega’s waar ruimte is voor ontspanning; 
 Een functie met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid; 
 Een organisatie waar gewerkt wordt aan topwerkgeverschap; 
 Een afwisselende en verantwoordelijke functie in een moderne werkomgeving; 
 Combinatie van thuiswerken, bij klanten en op kantoor; 
 Directe impact op de regionale economie van Flevoland; 
 Soort dienstverband: 0,8 of 1 fte, eerst een jaarcontract kan later worden omgezet in 
onbepaalde tijd; 

 Salarisindicatie: € 4.206 - € 6.471,- bruto per maand, afhankelijk van kennis en 
ervaring; 

 8,3% eindejaarsuitkering; 
 25 vakantiedagen (+10 ‘bijkopen’); 
 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 10 januari a.s. Je kunt je sollicitatie sturen naar: info@horizonflevoland.nl t.a.v. 
Suzanne van Stormbroek. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel met Erwin 
van der Weide via 06-46236204 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:info@horizonflevoland.nl

