Vacature
CNV Connectief is op zoek naar een

BELEIDSADVISEUR SCHOOLLEIDERS
VOOR 30 UUR PER WEEK

Als beleidsadviseur bij CNV Connectief houd je je bezig met vakinhoudelijke thema’s en geef je
invulling aan het (strategisch) beleid en zoek je naar een vernieuwende manier van het inhoud en
vorm geven van de belangenbehartiging van schoolleiders in het brede onderwijsveld.
CNV Connectief is dé vakvereniging van en voor mensen in het onderwijs, bij de overheid, de
publieke diensten en zorg & welzijn. Wij komen op voor iedereen die werkt, gaat werken, werk zoekt
of gewerkt heeft in de publieke sector. Samen met onze ruim 112.000 leden zetten we ons in voor
goede arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Dit doen we door afspraken te maken over werk en
inkomen (cao, pensioen), door te helpen bij loopbaanontwikkeling en het bieden van rechtsbijstand
als het tegenzit.
Wie ben je
Je bent een energieke, en ondernemende beleidsadviseur met affiniteit voor de sector Onderwijs en
die bekend is met het vak van Schoolleider. Je hebt een scherp oog voor de belangen van de
schoolleiders en je weet die belangen te verbinden aan actuele ontwikkelingen, ledenactiviteiten en
aan het arbeidsvoorwaardenoverleg.
Je bent communicatief vaardig, je weet wat er speelt binnen de doelgroep, je bent in staat om
nieuwe contacten aan te gaan en bestaande contacten duurzaam te onderhouden. Informatie actief
ophalen, delen en verbinden aan ledenactiviteiten vormen je tweede natuur.
Je werkt zowel graag zelfstandig als in teamverband en deelt graag jouw kennis en ervaring met
collega’s om jezelf en ons aanbod continue te verbeteren en ontwikkelen
Wat wij zoeken
Als beleidsadviseur Schoolleiders ben je de verbindingspersoon tussen de sectorgroep Schoolleiders,
kaderleden/vrijwillligers en de organisatie CNV Connectief. Je hebt een scherp oog voor de belangen
van schoolleiders en je weet om te gaan met tegengestelde belangen binnen het brede
onderwijsveld. Je weet die belangen te verbinden aan actuele maatschappelijke of vakinhoudelijke
ontwikkelingen en kunt dat praktisch vertalen naar beleidsvoorstellen of ledenacties. Je vindt het
leuk om CNV Schoolleiders te representeren, werkbezoeken te doen en een actief netwerk te
onderhouden met andere schoolleiders vertegenwoordigende organisatie. Het actief delen van
informatie hoort daar ook bij.
Je vindt het leuk om informatie breed toegankelijk te maken in beleidsartikelen, nieuwsberichten of
in het ledenblad “Direct”. Je participeert ook actief in de redactie van dit ledenblad. Je draagt bij aan
het actueel houden van de informatievoorziening naar leden via de website. Je ondersteunt leden bij
hun plannen en realiseren van hun activiteiten.

Je werkt daarbij nauw samen met andere onderdelen van de organisatie.
Je hebt een opleiding op minimaal hbo-niveau en hebt een aantal jaren werkervaring.
Wat wij bieden
Een dynamische baan waar veel ruimte is voor eigen initiatief, regelruimte en professionele vrijheid.
Voor deze functie bieden wij een marktconform salaris van minimaal € 3.461,00 en maximaal
€ 4.742,00 per maand op fulltime basis (36 uur per week). CNV Connectief kent goede secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder een uitstekende pensioenregeling en 30 verlofdagen.
De functie is op projectbasis voor maximaal 3 jaar.
Word jij onze nieuwe collega?
Wil je meer weten voor je solliciteert? Neem dan contact op met David Bruning, manager
Arbeidsvoorwaarden op telefoonnummer 06 – 53 37 14 31.
Je sollicitatie kun je uiterlijk 25 maart per e-mail sturen naar hrm@cnv.nl

