Strategisch adviseur communicatie en bestuurlijke vernieuwing

40 uur | Flevoland

Zoek jij een functie waarin je als adviseur binnen onze Griffie strategisch beleid
ontwikkelt? Beleid op het gebied van communicatie, bestuurlijke vernieuwing en
burgerparticipatie? En wil je een verantwoordelijke rol waarin je onze
volksvertegenwoordigers, de Provinciale Staten van Flevoland ondersteunt? Dan zijn wij
op zoek naar jou!
Waar kom je te werken?
De Statengriffie is het ambtelijk apparaat van Provinciale Staten (PS) en treedt op als
eerste adviseur. Stategriffie biedt een breed scala aan ondersteuning. Dit gaat van
stukkenstroom tot de inzet van politieke instrumenten, van werkbezoeken tot burger- of
staten- initiatieven. Om alle fracties in Provinciale Staten tot hun recht te laten komen,
zoekt zij hiertoe steeds ‘Ruimte voor de politiek’.
De Statengriffie wil de Flevolandse Statenleden ondersteunen bij alle werkzaamheden.
Dit vraagt niet alleen om kwalitatief hoogwaardige advisering, soms ook onder hoge
tijdsdruk. Ruimte voor de politiek vraagt ook om maximale transparantie, weinig
belemmerende regels en optimale kennisdeling.
We zijn er nog niet. Ruimte voor de politiek vraagt continu onze aandacht.
Ontwikkelingen als ‘opgavegericht werken’, (boven)regionale samenwerking en
communicatie via social media vragen om nieuwe vormen van democratische legitimatie
en vragen een antwoord in relatie tot traditionele vergaderstructuren.
Een kwalitatief hoogwaardig openbaar bestuur vraagt om een bijdrage van ons allemaal.
Draag jij hieraan bij? Dan ga je deel uitmaken van een creatief en ontwikkelgericht team
dat nu bestaat uit vier commissiegriffiers, drie griffiemedewerkers en adjunct -griffier en
een statengriffier. Benieuwd naar onze visie en omgeving? Kijk ook eens hier:
https://stateninformatie.flevoland.nl/
Jouw toekomstige baan als Strategisch adviseur communicatie en bestuurlijke
vernieuwing?
Als strategisch adviseur communicatie en bestuurlijke vernieuwing word jij specialist op
het gebied van communicatie. Je initieert nieuwe bestuurlijke samenwerkingsvormen en
faciliteert de Staten in het van ‘buiten naar binnen werken’. Ook ontwikkel je nieuwe
digitale instrumenten in relatie tot burgerschap en burgerparticipatie. Je hebt affiniteit
met agendavorming, stukkenstroom en besluitvorming. Je bent eventueel inzetbaar als
commissiegriffier, die de commissievoorzitter en commissieleden ondersteunt tijdens
vergaderingen. Je bent bekend met juridische zaken, hebt affiniteit met de (provinciale)
politiek. En hebt daarbij een goed gevoel voor formele en informele verhoudingen. Je
hebt een scherp oog voor de positie van de statengriffie en het bijhorend werkterrein. Je
bent gesprekspartner voor statenleden en bestuurders. Jouw werk wordt:
●
●
●
●
●
●

Ontwikkelen en realiseren van het strategische beleid van de griffie op het gebied
van communicatie, bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie;
Optreden als eerste adviseur van PS vanuit een verschillende invalshoeken:
procedureel, procesmatig, strategisch;
Organiseren en bewaken van de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces;
Adviseren van Provinciale Staten over het gebruik van politieke instrumenten;
Eventueel: eindverantwoordelijk commissiegriffier voor een eigen commissie,
omvattende agendavorming, stukkenstroom, besluitvorming in samenspraak met
de commissievoorzitter;
Het (mede) organiseren van werkbezoeken, statenacademie, training- en
opleiding en andere bijzondere werkvormen ten behoeve van Provinciale Staten.

Wat breng je mee?
●
●
●
●

WO werk- denkniveau met een juridische of bestuurskundige opleiding (of direct
vergelijkbaar);
Je hebt inzicht in politieke en bestuurlijke verhoudingen en daarmee
samenhangende besluitvormingscircuits;
Je hebt ruime ervaring als adviseur met thema’s zoals communicatie, bestuurlijke
vernieuwing en burgerparticipatie;
Je wilt je ontwikkelen als commissiegriffier.

Als persoon ben jij:
●
●
●
●

Gericht op samenwerking;
Resultaatgericht en stressbestendig;
Omgevingsbewust;
Autonoom en flexibel in taakuitoefening en beschikbaarheid.

Wat bieden wij jou?
●
●

●
●
●

Een salaris van minimaal € 3.598,96 en maximaal € 5.827,98 (schaal 11/12)
bruto per maand bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van ervaring en
opleiding;
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Je krijgt een Individueel Keuze
Budget van ruim 22% boven op je maandelijkse salaris. Daarmee kun je
bijvoorbeeld extra vakantiedagen kopen. Ook krijg je een goede pensioenregeling,
een laptop van de zaak en een NS Business Card;
Een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000;
Een dienstverband voor 1 jaar met bij goed functioneren zicht op een vaste
aanstelling;
Een werkplek op 2 minuten lopen van station Lelystad en de mogelijkheid om
thuis te werken met bijbehorende (ergonomische) thuiswerkmiddelen.

Meer informatie en reageren
Wil jij je talenten graag inzetten bij provincie Flevoland? Reageer dan vóór maandag 17
januari a.s. via deze link. Voor vragen over de vacature, neem contact op met Amanda
Kost, Statengriffier via 0320 265209. Voor overige vragen kan je ook contact opnemen
met Jos Boomsma, adviseur recruitment, via jos.boomsma@flevoland.nl.
Acquisitie stellen wij niet op prijs.
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