Vacature Teamleider Internationaal (0,8-1 fte)
‘Wat ik interessant vind in mijn functie is het feit dat je in
een internationale context werkt; ik maak kennis met
ondernemers vanuit alle hoeken van de wereld. ’
– Pieter de Boer, Projectmanager Foreign Direct
Investments

Horizon is de regionale ontwikkelingsmaatschappij 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. Daar past een
ontwikkelingsmaatschappij bij die hetzelfde durft te doen.
Horizon Flevoland werkt al geruime tijd aan de realisatie van deze ambitie; onder andere
door het aantrekken van buitenlandse bedrijven en het ondersteunen van Flevolandse
bedrijven die internationaal willen zakendoen. Wij doen dit als Flevolandse partner van
het ministerie van Economische Zaken in de landelijke programma’s: Invest in Holland en
Trade and Innovate NL.
Binnen het Team Internationaal hebben we een vacature voor een Teamleider. Een
Teamleider bij Horizon Flevoland heeft naast de managementtaken ook altijd een
inhoudelijke rol. De verhouding is ongeveer 60/40.
Hoe ziet je baan eruit?
Je hebt een zeer afwisselende functie in een dynamische en groeiende organisatie. Het
team Internationaal bestaat op dit moment uit 5 medewerkers. Het team heeft
inhoudelijke specialisten op het terrein van acquisitie en behoud van buitenlandse
bedrijven en exportbevordering.
De Teamleider is verantwoordelijk voor:
het begeleiden van (nieuwe) medewerkers en het leidinggeven aan de
medewerkers en hun ontwikkeling;
de coördinatie van de werkzaamheden en de voortgang binnen het team
(inclusief jaarplannen, maandrapportages etc.);
de afstemming binnen het Teamleidersoverleg en synergie met de andere teams;
de uitvoering van de meerjaren strategie binnen het team;
doorlopend verbeteren van processen en het doen van voorstellen voor meer
synergie;
actieve deelname aan netwerkbijeenkomsten en deelname in de landelijke
netwerkoverleggen van EZK Invest in Holland en Trade and Innovate NL.

Wat verwachten we van je?
De ideale kandidaat voor deze functie voldoet aan de volgende eisen:
Je hebt internationale ervaring, bij voorkeur op het snijvlak van privaat en
publiek;
Je hebt een commerciële instelling, je bent een netwerker, extravert en proactief;
Je bent een echte teamplayer en tegelijk diplomatiek;
Je bent daadkrachtig, hebt het vermogen besluitvormingen op
managementniveau te beïnvloeden zonder de inhoud uit ogen te verliezen;
Je snapt de dynamiek en weet hoe je je resultaten kan behalen met enerzijds je
opdrachtgever (Rijk, provincie) en anderzijds je klanten (bedrijven);
WO werk- en denkniveau met minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
Je beheerst de Engelse taal vloeiend, andere talen zijn een pré.
Wij bieden:
Een hardwerkend team waar ruimte is voor gezelligheid;
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;
Een jaarcontract;
Marktconform salaris;
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 11 december a.s.
Je kunt je sollicitatie sturen naar: info@horizonflevoland.nl t.a.v. Suzanne van
Stormbroek.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

