GGZ Nederland is de branchevereniging van ruim 100 instellingen voor geestelijke gezondheidszorg
en verslavingszorg in Nederland. GGZ Nederland vertegenwoordigt een sector waarin ruim 75.000
mensen werken, waarbij zij haar leden ondersteunt op het gebied van belangenbehartiging,
werkgeverszaken, kwaliteit, innovatie, kennis en informatie. Haar stakeholders zijn onder andere
ministeries, toezichthouders, politieke partijen, beroepsorganisaties, zorgverzekeraars,
cliëntenorganisaties en gemeenten.
De maatschappelijke ontwikkelingen leiden ons naar een nieuwe eigentijdse vereniging met impact,
waarin wij ons inzetten om de mentale gezondheid van mensen te versterken in een veilige
samenleving door ons als branche te verenigen in het delen van onze kennis, ervaring en talent.
Wij zijn een kennisintensieve organisatie met hoogopgeleide professionals en ons bureau is gevestigd
aan het station in Amersfoort. Voor de afdeling Communicatie zijn wij per direct op zoek naar een
enthousiaste
Ervaren adviseur Public Affairs m/v voor 36 uur per week
Functiebeschrijving:
De adviseur PA geeft binnen de kaders van het werkveld zelfstandig invulling aan het GGZ-PA beleid
en PA-plannen. De functionaris vertegenwoordigt de organisatie in contacten met derden en is
daarbij verantwoordelijk voor een juiste presentatie van de afgestemde standpunten en visie. De
adviseur is verantwoording verschuldigd aan het Hoofd Communicatie.
De focus ligt op het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van een strategisch beleid Public
Affairs. De adviseur levert bijdragen aan de profilering van de sector voor geestelijke
gezondheidszorg en de brancheorganisatie GGZ Nederland bij relevante stakeholders.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Acteren in een vereniging in transitie en daarmee dus ook zichtbaar innemen van een positie
in verbinding met de leden van GGZ Nederland op het gebied van public affairs.
• Signaleren en analyseren van ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg, zowel
bij leden als maatschappelijk, vakinhoudelijk en politiek;
• Opbouwen en in stand houden van een relevant netwerk voor GGZ Nederland;
• Op inhoud, kwaliteit en effectiviteit ontwikkelen en uitvoeren van interne (bureau en leden)
en externe (overheid, politiek, stakeholders, media) PA communicatie;
• Leveren van strategisch en tactisch advies (en regelen of uitvoeren van
communicatiewerkzaamheden die hieruit voortvloeien) met betrekking tot de ontwikkeling
van speerpunten, dossiers en dwarsverbanden van GGZ Nederland;
Wat neem je mee?
•
WO-niveau;
•
Gerichte kennis en ruime ervaring (minimaal 7 jaar) op het gebied van Public Affairs;
•
Aanvullende kennis en ervaring op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg of een
branchevereniging is een pré;
•
Aantoonbare ervaring met het vertalen van beleidsadvies (vanuit het bureau) naar een
publieke uiting in de vorm van een standpunt.
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Je beschikt over de volgende competenties: Analyserend vermogen, proactief, bouwt en
onderhoudt in- en externe relaties en netwerken op en je bent sociaal vaardig, met een
klantgerichte, dienstverlenende instelling.
Wat bieden we?
Je komt te werken in een moderne werkomgeving waarin veel ruimte is voor eigen initiatief en
persoonlijke ontwikkeling door middel van scholing en loopbaanontwikkeling. Wij bieden onze
medewerkers de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken en je ontvangt een laptop en een
mobiele telefoon in bruikleen.
Een contract voor de duur van 1 jaar, met uitzicht bij goed functioneren op een vast contract.
Het salaris is in overeenstemming met de hoogte van de functie. Wij hanteren ons eigen
rechtspositiereglement en volgen op bepaalde onderdelen de GGZ-CAO. Daarnaast kennen we een
goede reiskostenregeling en een eindejaarsuitkering van 8,33%.
Sollicitatieprocedure:
Wepublic is ingeschakeld om de bemiddeling van de vacature Adviseur Public Affairs te verzorgen.
Als je interesse hebt kun je jouw motivatiebrief en c.v. uiterlijk op vrijdag 11 januari 2019 sturen
naar: ggznederland@wepublic.nl

Voor vragen kun je contact opnemen met Mark van den Anker op telefoonnummer 06 15057011.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

