/ VACATURE
Mei 2022
Met grote regelmaat kun je ons tegenkomen in de (Friese) media waarin we resultaten presenteren van
onderzoeken, trends in de Friese samenleving signaleren of opinie geven. We analyseren en maken
data toegankelijk voor inwoners, overheden, organisaties en bedrijven. We zijn een onafhankelijk
kennisbureau met het versterken van de beleids- en bestuurskracht in Fryslân als missie.
Het FSP is een compacte organisatie met een directeur-bestuurder en zestien medewerkers. Ter
versterking van het team is het FSP op zoek naar een
Onderzoeker met projectleiderservaring
Onze organisatie bekwaamt zich in de rol van ‘kennismakelaar’. Wij vatten deze rol op als het
toegankelijk maken van bestaande kennis voor onze doelgroepen, op het juiste moment en in een
passende vorm. Samen met belanghebbenden in de Friese samenleving werken we aan kennisagenda’s
die gekoppeld zijn aan maatschappelijke opgaven. Deze rol willen we uitbreiden naar de ruimtelijke
uitdagingen waar Fryslân voor staat. Denk daarbij aan de energietransitie, het woonvraagstuk en
behoud van het landschap.

Taken
Kennisontwikkeling: Je inventariseert en analyseert vragen en knelpunten op relevante
ruimtelijke beleidsthema’s. Je bent projectleider van een of meerdere projecten en draagt op
jouw terrein bij aan de ontwikkeling van monitoringsinstrumenten
Samenwerking: Je onderhoudt contacten met relevante stakeholders. Je geeft leiding aan
projectteams en begeleidt stagiairs in onderzoeksprojecten
Zichtbaarheid: Je presenteert onze analyses en bevindingen aan verschillende doelgroepen. Je
bent zichtbaar in ruimtelijke beleidsvelden. Je communiceert proactief.
Je werkt actief mee aan de vertaling van onze visie op het ‘makelen en schakelen’ van kennis
voor de maatschappelijke opgaven van Fryslân

We zoeken iemand die:
Een passie heeft voor beleidsrelevant onderzoek en sociaal-ruimtelijke vraagstukken in de
regio
Ervaring heeft in onderzoeks- en/of beleidsfuncties
Energie krijgt van het maken van integrale analyses en toekomstverkenningen, zoveel mogelijk
vanuit het perspectief van inwoners
Aantoonbare ervaring heeft in het koppelen van kennis aan complexe beleidsprocessen op een
aansprekende en begrijpelijke manier
Uitstekende communicatieve vaardigheden heeft en gewend is om voor groepen te staan
Ervaring heeft met de rol van projectleider
Relevante netwerken inbrengt en verder bouwt aan onze relaties
Herkenbaar is als een doortastend verbinder in een complex speelveld

Wat we verwachten:
Minimaal een WO-opleiding en werkervaring in ruimtelijke onderzoeks- en/of
beleidsdomeinen
Ervaring met het leiden van projecten en een visie op projectmatig werken
Een ondernemende houding en kennis van de wereld van beleidsmakers en bestuurders
Een enthousiaste en gedreven kennismakelaar die meebouwt aan de doorontwikkeling van het
FSP
Goed overweg kunnen met zowel kwalitatieve als kwantitatieve databronnen
Een collegiale instelling en voorkeur voor samenwerken in een klein team

Wat we bieden:
Een boeiende en afwisselende baan binnen een team van maatschappelijk betrokken professionals. Er
is in deze functie volop ruimte om jouw vakkennis in te zetten en de mogelijkheid om je netwerk in
(Noord-) Nederland uit te breiden.
Het FSP biedt een ambitieuze omgeving waarin gepionierd wordt met nieuwe en effectieve vormen van
kennis voor beleid. Het betreft een jaarcontract voor 32 uur per week, met zicht op een vaste aanstelling.
Indicatie schaal 10 CAO sociaal werk.

Solliciteren?
Wil je bijdragen aan inzicht, beleid en debat over regionale ruimtelijke vraagstukken? Ben jij degene die
we zoeken of ken je zo iemand? Dan kun je reageren tot 1 juni 2022 via een e-mail naar info@fsp.nl
o.v.v. Vacature Projectleider. Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Dirk
Postma, programmaleider bij het FSP, 058 - 234 85 00.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

