Pro-actieve beleidsadviseur
CoMensha, gevestigd te Amersfoort, zoekt kandidaten voor de functie van
Beleidsadviseur met als aandachtsgebieden: volgen van ontwikkelingen m.b.t.
(inter)nationaal beleid op het gebied van mensenhandel en mensenrechten en deze
vertalen naar concreet beleid, profilering en positionering van CoMensha binnen de
ketenaanpak mensenhandel, privacy en bescherming van persoonsgegevens. Het betreft
in eerste een functie voor een jaar, met de intentie om deze te verlengen. Ingangsdatum
zo snel mogelijk.
Functieomschrijving
1. Het volgen en vertalen van ontwikkelingen op het gebied van het internationale
en nationale beleid op het gebied van mensenhandel en deze vertalen naar
concreet adviezen en beleid
2. Door middel van beleidsbeïnvloeding actief zorgdragen voor het centraal stellen
van de belangen van slachtoffers van mensenhandel in de ketenaanpak van
mensenhandel
3. Het actief zorgdragen voor de profilering en positionering van CoMensha binnen
de ketenaanpak mensenhandel (politiek, overheid en civil society)
4. Beleidsbeïnvloeding richting de politiek, overheid en andere stakeholders op het
gebied van de effectieve aanpak van mensenhandel
5. Een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van het meerjarenbeleid van
CoMensha en de vertaling ervan naar concrete jaarplannen
6. Het opstellen van subsidieaanvragen- en verantwoordingen
7. Het deelnemen aan- en coördineren van externe werkgroepen op landelijk niveau.
8. Onderhouden van contacten met belangrijke stakeholders, zoals het ministerie
van Veiligheid en Justitie en BNRM
Kennis en competenties
















WO werk- en denkniveau
Kennis van relevante ontwikkelingen op het gebied van mensenhandel inclusief
(inter)nationale wet- en regelgeving mensenhandel en mensenrechten
Kennis van relevante ontwikkelingen op het gebied van privacy en persoonsgegevens
Kennis en affiniteit met het werkveld van de zorg- en hulpverlening aan slachtoffers
van mensenhandel
Inzicht in politieke, maatschappelijke verhoudingen in het bijzonder de nieuwe
verhoudingen tussen rijk en gemeenten
Aantoonbare ervaring in belangenbehartiging op landelijk niveau
Kennis en ervaring op bestuurlijk gebied
Kennis en ervaring met projectsubsidies
Uitstekende diplomatieke, schriftelijke en communicatieve vaardigheden
Goed in staat standpunten overtuigend over te kunnen brengen
Verbindend kunnen opereren naar stakeholders
Strategisch inzicht en daarnaast ook praktisch ingesteld
Flexibel
Resultaatgericht
Ondernemend

CoMensha zoekt een beleidsadviseur die daadkrachtig, doortastend, zelfstandig en een
teamplayer is. Ben jij daarnaast oplossingsgericht en in staat vanuit een helikopterview
te denken? Dan zien wij jouw CV en motivatie graag tegemoet.
De beleidsadviseur legt verantwoording af aan de directeur - bestuurder van CoMensha.
Formatie
32 uur per week met een flexibele inzet.
Termijn
Indiensttreding per z.s.m. Het betreft voorlopig een dienstverband van een jaar, met de
intentie tot verlenging.
Salarisindicatie
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Maximaal
schaal 10 of 11 afhankelijk van opleiding en werkervaring.
Meer informatie
Voor meer informatie over CoMensha verwijzen we u naar de website
www.mensenhandel.nl of www.comensha.nl. Voor inhoudelijke vragen over de vacature
kunt u contact opnemen met drs. Ina H.R. Hut, directeur, tel 033 – 448 11 86.
Heeft u vragen over de procedure, dan kunt u terecht bij mevrouw Annelies van der
Hoeven, directiesecretaresse, via telefoonnummer 033 – 448 11 86.
Sollicitatie
Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kunt u per email sturen naar
mevrouw Annelies van der Hoeven, a.vanderhoeven@comensha.nl. Graag ontvangen wij
uw sollicitatie uiterlijk 31 december 2016.

