Binnen het Congres- en Studiecentrum VNG is bij de VNG Academie de volgende functie vacant:

Productontwikkelaar (m/v 1.0 fte)
Vacaturenummer 19.007
De organisatie:
Congres- en Studiecentrum VNG bestaat uit een team van 38 enthousiaste medewerkers die
gezamenlijk werken aan de organisatie van congressen, workshops, cursussen, trainingen en
beurzen, gericht op burgemeesters, wethouders, raadsleden, managers en beleidsmedewerkers
binnen de lokale overheid. Onze organisatie is een zelfstandige onderneming die deel uitmaakt van de
groep van bedrijven van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Onze ambitie:
‘Voor en met gemeenten werken wij aan oplossingen voor hun opgaven, nu en in de toekomst. Wij
brengen ambtenaren en bestuurders met elkaar in contact en ontwikkelen nieuwe vormen van leren
en kennis delen. Zo helpen wij de lokale overheid iedere dag een stap verder’.
Wat we doen:
We kennen drie kernactiviteiten. VNG Congressen richt zich vooral op de ontwikkeling en organisatie
van congressen en vergelijkbare bijeenkomsten voor lokale overheden en de non-profitsector. Onder
de naam VNG Academie organiseren we diverse opleidingen en trainingen. Bij VNG Trainees leiden
we jong talent op tot ‘allround’ moderne ambtenaar en detacheren we hen via het traineeprogramma
bij tal van verschillende (lokale) overheidsorganisaties. Voor uiteenlopende opdrachtgevers, met
partners en op eigen initiatief ontwikkelen wij jaarlijks circa 500 bijeenkomsten. Daarmee is onze
organisatie de grootste aanbieder van bijeenkomsten voor de lokale overheid.
Wat ga je doen?
Je ontwikkelt zelfstandig creatieve concepten voor inhoudelijke vraagstukken en vertaalt deze samen
met collega’s naar een nieuw congres of nieuwe training. Wanneer er een nieuwe aanvraag binnen
komt voor de ontwikkeling van een nieuwe training, opleiding of een groot(s) congres of festival, ben jij
in ons team dé ontwerper (designer). Je bent iemand die snel de inhoud van de aanvraag doorgrondt,
de benodigde inhoudelijke achtergrondinformatie kent of vindt om vervolgens met een originele
creatieve vertaling te komen. Je stelt, in afstemming met collega’s, (delen van) offertes, proposals en
projectplannen op en doet (beleids’)voorstellen aan het MT. Ook adviseer je over ontwikkelingen en
trends en doet voorstellen voor de wijze waarop CS VNG het aanbod hierop kan aanpassen.
Natuurlijk onderhoudt je een breed netwerk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en trends.
Wat vragen wij?
• Een afgeronde opleiding op WO/HBO+ niveau (met minimaal 5 jaar relevante werkervaring)
• Innovatieve creatieve oplossingen bedenken is jouw grootste passie
• Je weet voor welke complexe opgaven gemeenten staan
• Je bent geen vakspecialist, maar doorgrondt snel en kundig inhoudelijke opgaven
• Trendwatchen zit in je bloed en je bent in staat om trends te vertalen naar bijeenkomsten in de
breedste zin van het woord
• Je hebt affiniteit met live communicatie
• Je hebt een commerciële instelling
• Autonome denker, zelfstandig en stressbestendig

Welke competenties bezit je?
• Je bent een creatieve denker en doener;
• Je signaleert ontwikkelingen en kansen en handelt hierin pro-actief;
• Je beweegt je makkelijk in een politiek-strategische omgeving;
• Je schakelt soepel tussen uitvoering en strategie;
• Je weet hoe je in multidisciplinaire teams moet werken;
• Je hebt overtuigingskracht, bent een netwerker en kunt snel verbindingen leggen;
• Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
• Je schakelt makkelijk op verschillende niveaus met allerlei verschillende mensen, teams en
organisaties (zowel intern als extern).
Wat bieden wij?
Wij bieden een dynamische functie in een collegiaal bedrijf met goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden. Afhankelijk van je opleiding en werkervaring kunnen we je een salaris bieden
tussen de € 4.370,- en € 5.587,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband.
Solliciteren?
Wanneer deze functie je aanspreekt ontvangen wij graag uiterlijk 16 juni a.s. je motivatie en CV, onder
vermelding van het vacaturenummer (19.007).
Je kunt je sollicitatie sturen naar het mailadres: Viktor.deGroot@VNG.nl
Meer informatie:
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Luuk de Vries,
Manager, telefoon 070-373 84 77. Over de procedure kun je contact opnemen met Viktor de Groot,
coördinator bedrijfsvoering , 070-373 82 68.
De vacature is zowel intern, als extern uitgezet.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

