Vacature Beleidscoördinator
Deadline reactietermijn: 31 januari 2022

Vacature
In Samenwerkingsverband DOVA werken 15 regionale concessieverleners (provincies en vervoerregio’s) op landelijke
onderwerpen samen om het openbaar vervoer beter te maken. Er wordt in zogenaamde netwerken van regionale
specialisten gewerkt aan onderwerpen op allerlei kennisgebieden in het OV, zoals toegankelijkheid, betalen in het OV
(bijvoorbeeld met je bankpas), de introductie van zero-emissie bussen, sociale veiligheid, doorstroming, Bus Rapid
Transit, de nieuwe hoofdrailconcessie, grensoverschrijdend vervoer, tarieven, ketens en knopen en nog veel meer.
Op de site van DOVA vind je alle onderwerpen op een rij. Er is een vacature ontstaan voor een beleidscoördinator OV.

Wat ga je doen?
Een beleidscoördinator bij Samenwerkingsverband DOVA:
1) Verzorgt en ondersteunt netwerkbijeenkomsten op enkele van de bovengenoemde onderwerpen
2) Bereidt samen met collega’s van decentrale overheden en van DOVA voorstellen voor
3) Adviseert over inhoudelijke vraagstukken en stuurt op samenhang met andere thema’s
4) Vertegenwoordigt de decentrale overheden in landelijke overleggen
5) Ondersteunt collega-beleidscoördinatoren bij hun werk
6) Helpt bij het ontwikkelen van landelijke beleid
7) Leidt of assisteert bij projecten

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•
•

Je bent enthousiast, slim, leergierig en praktisch en beschikt over een academisch werk- en denkniveau
Je hebt 5 jaar werkervaring op het gebied van openbaar vervoer of mobiliteit
Affiniteit met juridische en/of financiële onderwerpen is welkom
Je werkt graag samen en vindt het leuk je kennis te delen met collega’s
Je hebt interesse in het OV en je wilt graag een bijdrage leveren op dit vakgebied
Je maakt je snel complexe materie eigen en onderscheidt hoofd- en bijzaken.
Je snapt wat het betekent dat je werkt in een samenwerkingsverband van 15 regionale overheden

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•
•
•

Een dynamische werkomgeving in een prachtig nieuw kantoor, naast station Utrecht Centraal
Een fijn klein team waar ruimte is voor eigen ideeën en eigen verantwoordelijkheid
Een maximumsalaris van € 5756 bruto per maand (bij 36 uur, schaal 12 CAO gemeenten)
Een individueel keuzebudget van 17,05% bovenop het salaris
Mogelijkheid van een vast contract na een jaar
Een pensioenregeling via het ABP
Flexibele werktijden, inclusief thuiswerken
Volledige vergoeding reiskosten woon-werk (NS BusinessCard)

Wie zijn wij?
Samenwerkingsverband DOVA is een coöperatieve vereniging van de 12 provincies, de Vervoerregio Amsterdam,
de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het OV-Bureau Groningen Drenthe. Om het openbaar vervoer te
verbeteren, stemmen we landelijk ov-beleid op elkaar af en delen we kennis en ervaring. Data en informatie speelt
een belangrijke rol in onze maatschappij, in het openbaar vervoer en in onze organisatie. Samenwerkingsverband
DOVA faciliteert onderling overleg, agendeert nieuwe ontwikkelingen, levert betrouwbare data en informatie en zorgt
samen met CROW-KpVV voor verrijking van onderlinge kennis en ervaring in de OV-campus. Zo vormen we samen
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een sterk netwerk in de dynamische wereld van openbaar vervoer. Meer informatie over Samenwerkingsverband
DOVA kun je vinden op onze website.

Sollicitatieprocedure
Stuur een motivatiebrief en CV aan Samenwerkingsverband DOVA, t.a.v. Ineke van der Werf. Deadline voor het insturen
is maandag 31 januari 2022. Neem voor aanvullende informatie over deze functie contact op met Ariëns Kruijt, hoofd OVnetwerk of het secretariaat op 085-0661290. De eerste ronde sollicitatiegesprekken wordt gehouden in de eerste weken
van februari.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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