SENIOR ACCOUNTMANAGER PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING (M/V)

Ieder kind heeft het recht om gezond op te groeien. Daarom zet Jongeren Op Gezond Gewicht
(JOGG) zich in voor een samenleving waarin alle kinderen en jongeren leren, wonen, werken en
recreëren in een omgeving waarin gezond leven leuk en makkelijk is.
Een derde van de Nederlandse gemeenten is al aangesloten bij JOGG en werkt met de integrale
JOGG-aanpak. Hierbij werken alle partijen in de omgeving van een kind samen om gezond opgroeien
weer makkelijk en normaal te maken. Samen met deze gemeenten, landelijke en lokale professionals,
private partijen en maatschappelijke organisaties vormt JOGG een breed landelijk netwerk dat zich
sterk maakt voor een gezonde omgeving.
Het bedrijfsleven heeft grote invloed op de omgeving waarin kinderen opgroeien. Daarom werken wij
landelijk en lokaal samen met bedrijven die het verschil kunnen maken als het gaat om een gezonde
leefomgeving voor kinderen en jongeren.
Om duurzame verandering tot stand te brengen hecht JOGG dan ook groot belang aan meerjarige
samenwerkingsverbanden, effectiviteit en regelmatige evaluatie van de afspraken binnen het
partnership. Om de samenwerking met onze partners op strategisch en uitvoerend niveau verder uit te
bouwen en naar een hoger plan te trekken zijn we op zoek naar een senior accountmanager
Publieke-Private Samenwerking.
Wat houdt de functie in?
Je bent samen met de Programmamanager Gezonde Omgeving en Publieke Private Samenwerking
(PPS) verantwoordelijk voor de samenwerking met de landelijke bedrijfspartners. Deze
verantwoordelijkheid omspant het doorontwikkelen van de visie en strategie tot het concreet invulling
geven aan de partnerships. Je werkt nauw samen met de bedrijfspartners en maakt met hen en met de
verschillende projectleiders en de collega’s van marketing & communicatie gezamenlijke doelstellingen.
Daarnaast draag je actief bij aan het verbinden van deze private partners aan de JOGG-aanpak op
lokaal niveau en aan de landelijke campagnes en programma’s van JOGG.
Wat zijn je werkzaamheden?
- Je vertaalt de visie van JOGG op publiek-private samenwerking naar strategie en doelen en zet
deze om in activiteiten met de bedrijfspartners;
- Je beheert, organiseert en geeft creatief invulling aan de samenwerkingsafspraken met onze
bedrijfspartners;
- Je coördineert de projectteams en geeft sturing aan de diverse activiteiten op strategisch en
uitvoerend niveau;
- Je bent verantwoordelijk voor de begroting van de partnerships, het opstellen van een strategisch
jaarplan voor publiek-private samenwerking en plannen van aanpak met partners;
- Je acquireert nieuwe bedrijfspartners om met hen de maatschappelijke doelstellingen van JOGG te
bewerkstelligen;
- Je adviseert het managementteam op strategisch niveau over ontwikkelingen op gebied van publiekprivate samenwerking.

Wie zoeken wij?
- een uitstekende netwerker, een verbinder met goede relationele en communicatieve vaardigheden;
- een strategische denker die ook resultaatgericht kan handelen op uitvoerend niveau;
- een teamplayer;
- een collega met een proactieve benadering;
- een collega die kansen ziet en ze weet te vertalen naar acties.
Jouw kennis en ervaring
Academisch werk- en denkniveau;
Minimaal 10 jaar werkervaring bij voorkeur op het snijvlak van publiek-private samenwerking of
binnen een vergelijkbare organisatie, waarin met fondsenwerving of sponsorovereenkomsten tussen
publieke en private partijen wordt gewerkt;
- relevante werkervaring binnen semioverheid is een pre;
- Ervaring in de rol van programma- of projectmanager voor samenwerkingen waarbij verschillende
partijen uit de publieke, maatschappelijk en private partijen betrokken zijn;
- Ervaring met marketing- en communicatieactiviteiten, van strategisch tot uitvoerend niveau;
- In staat om te organiseren, coördineren en activeren van samenwerkingsverbanden en/of
sponsoring.
-

Wat bieden wij jou?
- Een uitdagende kans om mee te werken aan onze ambitie om een gezonde generatie te
bewerkstelligen;
- Een werkomgeving met veel ruimte voor creativiteit en zelfstandigheid;
- Flexibiliteit in werklocatie en werktijden;
- Een jong team met gedreven collega’s;
- Passende arbeidsvoorwaarden, de functie is voor 32-40 uur.

Interesse?
Mocht je je herkennen in bovenstaand profiel, dan maken we graag kennis met je!
We ontvangen je motivatiebrief en curriculum vitae graag vóór 31 oktober 2017 per e-mail:
secretariaat@jogg.nl.
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Marieke Faber en
Voor vragen over de sollicitatieprocedure met het secretariaat:070-219 22 65.

