KBO-PCOB is een beweging van actieve senioren die omzien naar elkaar. Wij maken ons
sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen
omzien naar elkaar. Onze belangenbehartiging richt zich op thema’s als zorg en wonen,
veiligheid, digitalisering, koopkracht en zingeving. Daarnaast bieden we onze leden
ontmoeting en ondersteuning. KBO-PCOB is een dynamische organisatie in ontwikkeling die
impact wil maken voor een kwart miljoen leden en alle senioren in Nederland.
Wegens vertrek van een collega op de afdeling Belangenbehartiging zijn wij op zoek naar een

Adviseur/belangenbehartiger Zorg, Wonen & Welzijn (32 uur per week)
Je komt te werken in een hechte organisatie met bevlogen mensen die allemaal een hands-on
mentaliteit hebben en van aanpakken weten. Als belangenbehartiger ben je een specialist in
grassroot-lobby: je haalt op wat er leeft bij senioren en vertaalt dit in effectieve belangenbehartiging in Den Haag. Je monitort en analyseert relevante ontwikkelingen in de media en de
politiek, je ontwikkelt voorstellen voor beïnvloedingsactiviteiten en voert deze deels zelf uit. Je
bent een ondernemende teamworker met organisatietalent, die snel kan schakelen van complexe
dossiers naar praktische uitvoering en iemand die floreert in een energieke omgeving. Je ziet
voortdurend kansen waar wij van toegevoegde waarden kunnen zijn voor senioren. Met andere
woorden: je bent een bevlogen belangenbehartiger.
Wij vragen
 Relevante studie op academisch niveau
 Kennis van, inzicht in en ervaring met public affairs; ervaring op het terrein zorg is een
pluspunt
 Kennis van het openbaar bestuur en de besluitvormingsprocessen daarbinnen
 Kennis van lokale politiek
 Strategisch en analytisch denkvermogen en gevoel voor politieke en bestuurlijke
verhoudingen
 Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
 Ervaring met het opzetten en onderhouden van netwerken
 Initiatiefrijk en kritische geest
 Affiniteit met de doelgroep senioren
 Ervaring met het werken in een vereniging opgebouwd uit leden en afdelingen heeft de
voorkeur.
Wij bieden
 Een afwisselende baan in een organisatie die volop in beweging is
 Een persoonlijke werksfeer met fijne collega’s die met passie werken
 Salaris conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, afhankelijk van
opleiding en ervaring, tot een maximum van € 4.420,- per maand op basis van een
fulltime dienstverband.
Solliciteren?
 Stuur je CV en motivatie zo spoedig mogelijk per e-mail naar: pz@kbo-pcob.nl
 Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met Manon Vanderkaa, directeur, via
telefoonnummer 06-12 90 44 27.
Voor meer informatie: www.kbo-pcob.nl
Acquisitie n.a.v. deze vacature stellen wij niet op prijs.

