De Waddencampus is een netwerkplatform dat onderwijs- en kennisinstellingen, studenten,
ondernemers/bedrijven, en de overheid met elkaar verbindt om samen tot slimme(re) oplossingen te
komen voor actuele (duurzaamheids)vraagstukken op Ameland. De Waddencampus wordt gevormd door
de volgende projectpartners; Ondernemers Platform Ameland (OPA), Stichting Amelands Produkt,
Stichting Amelander Musea, Energie Transitie Center (EnTranCe) - Hanzehogeschool Groningen,
Amelander Energie Coöperatie (AEC) en gemeente Ameland. De Waddencampus is gehuisvest in het
Natuurcentrum Ameland te Nes.
In verband met het vertrek van onze huidige medewerker, is de Waddencampus op zoek naar geschikte
kandidaten voor de functie van:
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Functie
Als projectbegeleider:
• Onderhoud je contacten met (potentiële) opdrachtgevers op Ameland en werk je samen met
onderwijs-/kennisinstellingen;
• Werk je samen met de coördinator aan de opstelling van het plan van aanpak voor de
Waddencampus 2.0 zodat gestuurd kan worden op de realisatie van concrete doelstellingen;
• Weet je abstracte vraagstukken van de opdrachtgevers te vertalen naar concrete
studentenopdrachten waarvoor je vervolgens geschikte studenten werft – dit doe je in
samenwerking met de contactpersonen binnen de onderwijs-/kennisinstellingen;
• Begeleid je de studenten met hun lopende onderzoeken/projecten, hiermee ontzorg je de
opdrachtgevers – dit doe je in samenwerkring met de docentcoaches vanuit de onderwijs/kennisinstellingen;
• Zorg je voor de communicatie door middel van de website en speel je een rol bij het
ontwikkelen van het digitale platform, je brengt onderzoeksresultaten voor het voetlicht door
nieuwsberichten op te stellen;
• Bied je ondersteuning bij vergaderingen, bijeenkomsten, events en andere voorkomende
werkzaamheden.

FunctieFunctie-eisen
•
•
•
•
•

Je beschikt over minimaal een afgeronde MBO4-opleiding of HBO werk- en denkniveau;
Werkervaring in een vergelijkbare functie is een pré;
Je bent toekomstgericht, pro actief, enthousiast, creatief en beschikt over goede
communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
Je maakt gemakkelijk contact en bent samenwerkingsgericht;
Tenslotte is (tijdelijk willen) wonen op Ameland een pré.
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Competenties
De HR21 competenties die op deze functie van toepassing zijn:
kwaliteitsgerichtheid, verantwoordelijkheid, nauwkeurigheid en oordeelsvorming,

klantgerichtheid,

Arbeidsvoorwaarden
Afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring bieden wij je een salaris van minimaal € 2.170,(schaal 7) en maximaal € 3.591,- (schaal 8) bruto per maand op fulltime basis (salarispeil oktober
2020 cao Gemeenten). Het dienstverband zal door middel van een payroll-constructie worden
vormgegeven en 1 van de genoemde partners zal daarbij als primair opdrachtgever fungeren.

Informatie
Gemeente Ameland begeleidt de selectieprocedure voor de gezamenlijke partners. Voor meer
informatie over de functie kun je contact opnemen met Iwan Valk, Secretaris - Directeur gemeente
Ameland. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0519) 555 555. Voor informatie over de procedure
kun je contact opnemen met Judith Kiewiet, Adviseur Personeel en Organisatie gemeente Ameland,
via telefoonnummer 0519 - 555 578.

Solliciteren?
Stuur je sollicitatie (brief + CV) aan de Waddencampus vóór 31 december 2020 naar
jkiewiet@ameland.nl. De sollicitatiegesprekken staan gepland op vrijdag 8 januari 2021 in het
Natuurcentrum Ameland, Strandweg 38 te Nes Ameland.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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