Flevoland is een belangrijke economische regio in het hart van Nederland. De centrale
ligging, de ruimtelijke mogelijkheden en de prima bereikbaarheid zijn zeer interessant
voor buitenlandse bedrijven die een vestiging willen opzetten in Nederland.
De regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon werkt in opdracht van de provincie
Flevoland al geruime tijd aan de realisatie van deze ambitie; onder andere door het
aantrekken van buitenlandse bedrijven. Ze doet dit als partner in het Invest in Holland
programma van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de Flevolandse
regio.
Met name op het terrein van logistiek en distributie liggen er uitgesproken kansen voor
de regio. Er hebben zich dan ook al een keur van toonaangevende bedrijven uit deze
sector in de regio gevestigd.
Voor de verdere uitbouw en het professioneel op de kaart zetten van de regio als
logistieke hotspot zijn wij op zoek naar:

Foreign Direct Investment Manager logistiek en distributie
(0,8-1,0 fte)
Wat ga je doen?
Je adviseert, ondersteunt, en het binnenhalen van geïnteresseerde buitenlandse
bedrijven en op diens verzoek van binnenlandse bedrijven binnen;
Je onderhoudt contacten met de sectorspecialisten van het NFIA in Nederland en op
de buiten kantoren;
Het verder uitbouwen en onderhouden van het netwerk binnen de sector en daar de
propositie van Flevoland over het voetlicht brengen;
Je ontwikkelt een cluster van samenwerkende bedrijven op het domein logistiek en
distributie.
Het, in nauwe samenwerking met gemeenten, maken, onderhouden en uitdragen
van het regionale profiel en de profielen van de toplocaties in de logistieke sector;
Je bezoekt beurzen en relevante bijeenkomsten;
Je toetst de potentiële locaties en maakt de bidbooks;
Het verbinden van prospect bedrijven met lokale instanties en adviseurs;
Je organiseert fact-finding trips;
Je geeft feedback aan de partners aangaande ontwikkelingen en trends bij
individuele bedrijven en in het algemeen in de sector.
‘Wat ik interessant vind in mijn functie is
het feit dat je in de internationale context
werkt; ik maak kennis met ondernemers
vanuit alle hoeken van de wereld.
Het werk is erg afwisselend aangezien we
op projectbasis werken. Je weet nooit welk
project aankomende week op ons afkomt.’
- Pieter de Boer
Projectmanager Foreign Direct Investments

Wie ben je?
Je hebt ervaring in internationale acquisitie, bij voorkeur opgedaan in een private
omgeving;
Je hebt ervaring in marketing en moderne media;
Je hebt ruime ervaring met het werken op het snijvlak van privaat en publiek;
Je hebt gedegen kennis van de sector en beschikt over een aantoonbaar netwerk;
Je kunt zelfstandig werken en bent in staat successen te delen;
Je hebt een minimaal afgeronde HBO opleiding en affiniteit met internationale
bedrijfskunde;
Je hebt een vloeiende beheersing Engels in woord en geschrift;
Je bent representatief en sensitief;
Je bent sterk resultaatgericht, maar weet ook partijen te verbinden.
Eerlijk en transparant werken bij Horizon Flevoland.
Jij verdient een eerlijke beloning voor jouw resultaten. Wij hebben de ambitie om
topwerkgever te zijn, en dit kunnen we jou bieden :
een bruto maandsalaris tussen € 3.486 en € 6.100, op basis van 40 uur per week (32
uur is mogelijk);
een laptop en een telefoon ter beschikking;
25 vakantiedagen, en de mogelijkheid om er 10 bij te kopen;
8,3% eindejaarsuitkering;
een studiebudget van € 2.000 per jaar;
budget om een fijne thuiswerkplek in te richten;
een jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging;
Een dynamische, uitdagende en internationale werkomgeving;
Een functie met maatschappelijke impact (werkgelegenheid en innovatie in
Flevoland).
Solliciteren?
Herken jij je in de functie? Dan ontvangen wij graag je motivatiebrief
en uitgebreid CV voor 5 juni a.s. Je kunt je sollicitatie sturen naar
info@horizonflevoland.nl.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

