Profiel coördinator Regiegroep Techniek Flevoland
De organisatie
De Regiegroep Techniek Flevoland verbindt Flevolandse personen, partijen en projecten en
stimuleert initiatieven om te zorgen dat de Flevolandse arbeidsmarkt ook in 2025 kan beschikken
over voldoende en goed opgeleid personeel in de technische sector in brede zin.
Zie de omschrijving van de RTF voor een uitgebreide omschrijving.

Doel van de functie
Het ondersteunen van de RTF bij het voorbereiden en uitvoeren van zijn activiteiten, teneinde deze
netwerkstructuur in stand te houden en zijn rol op een juiste manier te vervullen.

Kernactiviteiten
1. organiseren van de RTF-vergadering, inclusief (jaar)planning en praktische voorbereidingen
2. onderhouden netwerk ten behoeve van het verzamelen, registreren en publiceren van
bestaande activiteiten
3. (ondersteunen bij het) inhoudelijk voorbereiden van de RTF-adviezen, jaarplannen, begrotingen
en rapportages
4. zorgen voor adequate communicatie over de RTF
5. optreden als eerste aanspreekpunt voor en over de RTF

Kerncompetenties
1.

Relatienetwerken

Het opbouwen, ontwikkelen en handhaven van een functioneel netwerk van
relaties.
o Kent en onderhoudt contact met voor de RTF relevante partijen en
personen; weet wie waarvoor te benaderen en/of in te schakelen om zaken
voor elkaar te krijgen.
o Legt contact met relevante personen, toetst ideeën bij hen, vergaart en
verschaft relevante (strategische) informatie; luistert actief naar (mogelijk)
interessante signalen.

2.

Analytische
vaardigheden

Het vermogen om effectief problemen te onderkennen, oorzaken van
problemen op te sporen en een realistisch oordeel te vormen.
o Benadert vraagstukken en problemen systematisch en verzamelt
gestructureerd informatie; herkent de essentie / hoofdlijnen en stelt op
basis daarvan aanpak vast.
o Verheldert de probleemstelling door deze in de context te plaatsen;
doorziet samenhangen en (als-dan) relaties en komt zo tot overzichtelijke
verklaringen en doelmatige oplossingen; schakelt derden / deskundigen in
om de specifieke vragen te beantwoorden.
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o

Legt vanuit eigen materiedeskundigheid verbanden naar andere
vakgebieden; bekijkt vraagstukken vanuit diverse invalshoeken en komt
met alternatieve oplossingen; is volwaardig gesprekspartner.

3.

Overzicht houden

Het vermogen om situaties te overzien en daarin relaties en patronen te
onderscheiden die op het eerste gezicht niet helder zijn.
o Overziet verschillende onderwerpen en problemen binnen het
aandachtsgebied en richt zich op de hoofdlijnen; houdt de rode draad vast
en stelt op basis daarvan aanpak vast.
o Overziet processen binnen het aandachtsgebied en de onderlinge relaties
en afhankelijkheden; plaatst problemen en vraagstukken in deze context
alvorens deze op te lossen.

4.

Samenwerken

Het vermogen om met anderen werk uit te voeren, informatie uit te wisselen en
bereid te zijn anderen te helpen, gericht op het optimaliseren van het resultaat.
o Is bereid anderen te helpen en springt in als de situatie hierom vraagt
o Houdt de regiegroepleden op de hoogte, deelt relevante informatie tijdig;
draagt het RTF-standpunt actief uit.

5.

Resultaatgerichtheid

Het vermogen om het eigen functioneren (en eventueel dat van anderen)
optimaal te richten op het gewenste resultaat, zonder daarbij op zijsporen te
belanden.
o Is zich bewust van en committeert zich aan de doel van de RTF en zorgt
voor het realiseren van het gewenste resultaat.
o Speelt in op de specifieke situatie, benut kansen vanuit de wil om het
vastgestelde resultaat te bereiken.

6.

Communicatieve
vaardigheden

Het vermogen om doelgericht en weloverwogen te communiceren met
anderen, met behoud van correcte contacten.
o Kan bedoelingen en opvattingen goed duidelijk maken, gebruikt
begrijpelijke taal en staat open voor ideeën en inbreng van anderen.
o Kan op minder bekende werkterreinen toch een stevige bijdrage leveren
aan de discussie, weet aandacht op zich te vestigen en deze vast te houden,
wekt vertrouwen bij anderen.
o Weet ook bij complexe zaken de kern helder en overtuigend weer te geven;
presenteert op een enthousiasmerende wijze; weet contacten optimaal te
benutten ten behoeve van de RTF-doelen.

Functie-eisen
Kennis van het relevante Flevolandse netwerk
Kennis van en ervaring met projectmatig werken
Kennis van en ervaring met de in te zetten communicatiemiddelen en –kanalen
Beschikt over de noodzakelijke (computer)vaardigheden
HBO-/WO-niveau
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