
 

Vacature beleidsmedewerker JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs (JOBmbo) 
 
De JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs (JOBmbo) is per direct op zoek naar een beleidsmedewerker 
(32 uur per week). 
 
JOB weet wat er speelt 

JOBmbo is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten vertegenwoordigt in de politiek, media 
en bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  Elk schooljaar start er een nieuw bestuur 
van vijf studenten dat strategische plannen bedenkt om het mbo-onderwijs te verbeteren. De achterban 
van de vereniging bestaat uit alle studentenraden van mbo-instellingen in Nederland Meer informatie 
over ons kun je makkelijk terugvinden op onze website www.jobmbo.nl.    

Jouw taak  

Als beleidsmedewerker werk je nauw samen met het bestuur en zorg je ervoor dat zij hun plannen zo 
goed mogelijk kunnen uitvoeren. Jij bent de stabiele factor die ervoor zorgt dat het wiel niet elk jaar 
opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Alle bestuursleden en beleidsmedewerkers krijgen een aantal 
portefeuilles toegewezen, zoals medezeggenschap, stagediscriminatie en passend en toegankelijk 
onderwijs. In jouw geval wordt er gekeken naar je interesses en werkervaring om ervoor te zorgen dat 
de portefeuilles goed bij je passen. Je bepaalt samen met de bestuursleden de standpunten en de 
strategie van JOBmbo. Hierbij ben je aanwezig bij vergaderingen over de onderwerpen van jouw 
portefeuilles. Ook schrijf je over deze onderwerpen verslagen en beleidsreacties. Daarnaast sta je klaar 
om te helpen met het organiseren van kleine evenementen, brainstormsessies, persoonlijke 
begeleiding, en nog veel meer. Eén dag in de week ben je verantwoordelijk voor de klachtenlijn, waar je 
vragen en klachten van studenten beantwoord en advies geeft via de telefoon, Whatsapp en e-mail. 

Hoe ziet een dag van een beleidsmedewerker van JOB eruit?  

De werkzaamheden zijn heel divers. Je hebt zelf veel vrijheid om samen met het bestuur te bepalen hoe 
je je doelen bereikt. Geen dag is hetzelfde, zo zit je in de ochtend samen met het bestuur bij de minister 
om te lobbyen voor een wetswijziging. Daarna heb je een begeleidingsgesprek met een bestuurslid om 
vervolgens voorbereidingen te treffen voor een evenement of protestactie. De volgende dag geef je een 
training over medezeggenschap op een mbo-instelling, terwijl je in de trein terug naar kantoor nog een 
persbericht schrijft over de nieuwe coronamaatregelen in het mbo- onderwijs. Je eindigt de dag met een 
vergadering met het JOB-bestuur om te overleggen hoe we meer media-aandacht kunnen krijgen voor 
de schoolkosten problematiek.  

Waar zoeken we naar?  

• Je  hebt affiniteit met mbo-studenten.  

• Je hebt interesse in het onderwijs en de politiek.  

• Je weet hoe je de stem van mbo studenten kunt overbrengen aan externe partners.  

• Een afgeronde hbo-/wo-opleiding (sociale studies/wetenschappen, onderwijskunde/pedagogiek of 
(toegepaste) rechten) of een relevante mbo-opleiding (in dit geval met meerdere jaren 
werkervaring).   

• Je houdt van de afwisseling om het ene moment een beleidsstuk in te duiken en het volgende 
moment een student met een vraag aan de telefoon te helpen.  

• Je kunt de kern van een tekst verwoorden in begrijpelijke taal. 

• Je werkt zelfstandig en houdt goed overzicht, maar kan ook goed in een team werken. 
 
 

http://www.jobmbo.nl/


 

Dit krijg je als je bij ons aan de slag gaat:  
Je komt te werken in een hecht team van vijf beleidsmedewerkers en twee projectmedewerkers. We 
delen ons kantoor in Utrecht met het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) voor scholieren en 
Stichting COMBO die voor de facilitaire, financiële en personeelszaken zorgt bij LAKS en JOBmbo. In 
totaal bestaat het team uit 15 medewerkers en 12 bestuursleden. Dit kun je verwachten: 
 

• Een eersterangs leerplek om kennis te maken met de politiek en het onderwijsveld  

• Een gezellige werkomgeving met leuke collega’s  

• Veel verschillende teamactiviteiten, waaronder een jaarlijks zeilweekend  

• Reiskosten worden vergoed 

• € 2452,80 bruto per maand voor 32 uur 

• Vakantiegeld (8%) 

• Eindejaarsuitkering (5,6%) 

• Persoonlijk Ontwikkelingsbudget 

• Reiskosten worden vergoed 

• Een tijdelijk contract voor een half jaar, met mogelijke verlenging tot maximaal 3 jaar 
 
Let op: wij zijn niet aangesloten bij een pensioenfonds dus je moet zelf sparen voor je pensioen.  
 
Het JOB-bestuur streeft ernaar om een afspiegeling te zijn van alle studenten in Nederland. Het team 
van beleidsmedewerkers onderschrijft dit en vindt het daarom belangrijk om verschillende 
perspectieven in het team te hebben. Dus: breng jij nieuwe inzichten met je mee omdat je tot een groep 
behoort die vaak niet gezien of gehoord wordt, dan moedigen we je aan om te solliciteren. We kijken 
liever naar jou als persoon en naar je talenten dan naar je levensbeschouwing, seksualiteit, gender of 
naar waar je woont.  

 

Reageer meteen!  
 
Stuur een motivatiebrief met CV in Word- of PDF-format gericht aan Sophia Schuur uiterlijk 2 februari 
2022 naar secretariaat@stg-combo.nl. Zorg ervoor dat je voor- en achternaam in de bestandsnamen 
staan (dit is voor onze administratie; de bestanden worden geanonimiseerd voordat de 
sollicitatiecommissie deze leest). Voor meer informatie over de vacature en ons werk kijk 
op www.jobmbo.nl of www.stg-combo.nl of bel naar Matthijs Steur, directeur a.i. Stichting COMBO op 
06-42443471 (bereikbaar ma t/m do tijdens kantooruren). 
 
De eerste gesprekken staan gepland in Week 7 (7 t/m 10 februari). Na deze eerste ronde worden een 
aantal kandidaten uitgenodigd voor een tweede gesprek, vooralsnog gepland in Week 8 (14 t/m 17 
februari).   
 
Jouw persoonlijke gegevens worden na afronding van de sollicitatieprocedure maximaal 12 maanden 
bewaard.  
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