
Ga jij als Senior Beleidsadviseur arbeidsmarktparticipatie werken voor de groeiende en bloeiende centrumgemeente Tilburg? 

Ben jij degene die zich met ons wil inzetten om gelijke kansen te creëren voor iedereen op de arbeidsmarkt? Ben je dé 

verbindende innovatieve gesprekspartner die floreert bij het voeren van gesprekken met interne en externe stakeholders? 

Speel je snel in op ontwikkelingen op arbeidsmarkt en -participatie? Reageer dan zeker! Wij zoeken een: 

  

Beleidsadviseur Arbeidsmarkt / Participatie 
Tilburg | 36 uur per week | Min. € 3.701,- en Max € 6.103,-  | 1 jaar, met intentie tot verlenging | Vacaturenummer ECA23-03 

 
Wat ga je doen? 

 Je bent als senior adviseur opdrachtnemer voor een aantal projecten/opgaven op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsmarktparticipatie en 

talentontwikkeling in de stad en regio: je coördineert, coacht en stelt beleid mee op; 

 Je werkt nauw samen met de strategen van de afdeling aan complexe thema’s, beleidsprogramma’s en afdeling overstijgende 

(beleids)trajecten; 

 Je  bent specifiek voor de Diamantgroep als accounthouder de verbindende factor met de gemeente Tilburg.  Hierbij adviseer je de 

wethouder(s) op strategische en inhoudelijk onderwerpen die de koers en ontwikkeling van de Diamantgroep bepalen. Daarbij beheer je het 

contract TiiP (Tilburg investeert in Perspectief), bereidt contractonderhandelingen voor en lost voorkomende issues op. 

 Je neemt een stevige rol in de regionale beleidsontwikkeling en -uitvoering op thema’s als samenwerking en regionale uitvoeringsorganisaties. 

Je vertegenwoordigt Tilburg in (landelijke) netwerken zoals de VNG, Divosa en de G32; 

 Je adviseert het gemeentebestuur ten behoeve van de bestuurlijke tafels op regionaal en landelijk niveau Je bent sparringpartner voor 

beleidsmedewerkers, strategen en teammanager. 

Hoe ziet je dag eruit? 

Als contractverantwoordelijke voor Tilburg investeert in Perspectief (TiiP) bereid je  vandaag de contractonderhandelingen met de Diamantgroep voor.  

De breedte van deze opgave spreekt je aan omdat je zowel met inhoudelijke visie aan de slag bent en tegelijk ook concreet kunt worden bij het maken 

van  afspraken over tarieven, indexering en het in te kopen assortiment. Logisch dat je daarvoor korte lijntjes onderhoudt met de wethouder. De issues die er 

waren heb je opgelost en de plooien glad gestreken. De samenwerking met enkele andere collega’s is hierdoor nog intensiever geworden. 

Tijd voor een gezamenlijke  lunch bij het Werkcafé. Je hebt straks nog een afspraak met een manager bij de Diamantgroep. Eenmaal daar aangekomen vang je 

ook nog enkele signalen op die je voor jezelf noteert: morgen even checken bij de collega’s op het stadhuis. Ondertussen ontvang je van de wethouder een app 

met enkele vragen over de aanstaande aanbesteding met de Schoonmaakcoöperatie. Je leidt deze vragen door naar een collega van de afdeling Faciliteiten.  

Een collega uit de regio belt om even met je te sparren. Jullie besluiten volgende week bij hem af te spreken voor overleg met enkele regiopartners. 

Laatste uren van de dag. Er staat een gezamenlijk overleg gepland met de afdeling, waar je digitaal bij aansluit vanuit de locatie van Diamantgroep. In het kader 

van regie houden op het proces vat je de acties samen en mailt deze naar je de betreffende collega’s. Wat staat er voor morgen op de planning? Je maakt voor 

jezelf een overzicht van waar je prioriteit aan moet geven. Tevreden sluit je je laptop en zoekt je collega’s op voor een drankje. Morgen werk je namelijk hybride 

vanuit thuis. 

Wat breng je mee? 

 Resultaatgerichtheid: je zorgt voor verbinding in de samenwerking maar staat ook voor het realiseren van de bestuurlijke opgaven; 

 Nieuwsgierigheid: je bent breed geïnteresseerd en kan op niveau meepraten en strategische lijnen omzetten in tactisch beleid; 

 Gedrevenheid: de wil om te innoveren; 

 Stevigheid: je bent een natuurlijke gesprekspartner voor bestuur, management en stakeholders in de stad; 

 Aantoonbare ervaring in het sociale domein op arbeidsparticipatievraagstukken en contractmanagement, bij voorkeur in een gemeentelijke of 

provinciale omgeving. Ervaring als sparringpartner, alsmede bestuurlijk en strategisch adviseur is verreist; 

 Met minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van arbeidsparticipatie, met actuele kennis van en ervaring met arbeidsparticipatie, 

de Wet GR en de Gemeentewet; 

 Jij bent 36 uur per week inzetbaar. 

  Wat krijg je ervoor terug? 

 We streven naar een werkomgeving waarin iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Een diversiteit aan ervaringen, achtergronden en 

talenten in onze teams voegt waarde toe aan onze organisatie en de stad Tilburg. 

 De functie is ingeschaald in salarisschaal 12 met aanloopschaal 11. Op basis van een fulltime dienstverband is dit minimaal € 3.701,- en 

maximaal € 6.103,- bruto per maand. Afhankelijk van jouw ervaring en huidige situatie doen we je een zo goed mogelijk voorstel binnen deze 

bandbreedte; 

 In eerste instantie krijg je een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar aangeboden, de intentie is om dit na een jaar om te zetten naar een 

contract voor onbepaalde tijd; 

 Keuze uit verschillende trainingen in het Tilburgs Leerhuis waarmee je elke dag beter kan worden; 

 Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg; 

 Goede werk-privébalans; een fulltime dienstverband is maximaal 36 uur, gedeeltelijk thuiswerken is na de inwerkperiode vanzelfsprekend; 

 Een individueel keuzebudget van 17,05% wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt; 

 Reis je met openbaar vervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas). 

Informatie en solliciteren 

Wil je eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Harry van der Burgt – Teammanager op telefoonnummer 06-22409656. Vragen over de 

sollicitatieprocedure kun je mailen naar personeel@tilburg.nl onder vermelding van vacaturenummer: ECA23-03. Solliciteren kan via de sollicitatiebutton op 

deze website. 


