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Vacature voor een beleidsadviseur 

Interne markt, Transport en Klimaat 
 

De Benelux Unie, gevestigd te Brussel, is een samenwerkingsverband tussen België, Nederland en 

Luxemburg. Door een betere samenwerking tussen de landen beoogt de Benelux welvaart en welzijn 

van de burgers van de Benelux landen te bevorderen. Voor meer informatie over de Benelux: 

www.benelux.int 

 

Het Benelux Secretariaat-Generaal is het centrum van deze samenwerking dat samen met een team 

van een 50-tal medewerkers, samenwerkingsmogelijkheden identificeert, signaleert, acties initieert en 

deze procesmatig, logistiek en inhoudelijk ondersteunt en toetst op resultaten. 

 

Om verder in te zetten op een sterke, duurzame en smart Benelux interne markt die bijdraagt aan het 

digitaal en groen herstel en burgers en bedrijven verbindt, is de directie Interne Markt en Economie 

op zoek naar een enthousiaste (m/v/x). 

 

 

Beleidsadviseur Interne Markt, Transport en Klimaat 

(academisch niveau) 

 

De beleidsadviseur (m/v/x) zal binnen de directie Interne Markt en Economie als specifieke hoofdtaak 

hebben het Benelux-overleg te ondersteunen op het gebied van Interne markt, Transport en Klimaat. 

Duurzaamheid en digitale samenleving vormen horizontale beleidsterreinen. 

 

Uw opdracht 

• Grensoverschrijdende samenwerking bevorderen en het (project)proces beheren. 

• Aanjagen van Benelux samenwerking met als doel een voorloper te zijn binnen Europa m.b.t. de 

genoemde terreinen. 

• Voorstellen formuleren voor het verfijnen/bijstellen van het beleid op de specifieke 

beleidsterreinen. 

• Het voorbereiden van internationale vergaderingen en evenementen: opstellen van de agenda, 

beheren van de dossiers en notuleren. 

• Evalueren van de voortgang van Benelux-dossiers om resultaatgericht te werken. 

• Vertaalslag maken van  recente politieke en beleidsontwikkelingen op verschillende niveaus naar 

nieuwe Benelux-samenwerkingsprojecten. 

• Adviseren/informeren van interne en externe stakeholders op het vakgebied. 

• Actief participeren bij intern en extern overleg. 

 

De beleidsadviseur (m/v/x) speelt als aanspreek- en steunpunt een belangrijke rol bij het bereiken van 

compromissen. De beleidsadviseur (m/v/x) werkt samen in een team van in totaal zeven collega’s. 

  

http://www.benelux.int/


Vacature Interne markt  

 

Wij zoeken iemand met het volgende profiel 

• U bent academisch opgeleid (master) of u beschikt over aantoonbare ervaring op academisch 

niveau  

• U hebt affiniteit en ervaring met internationale en/of grensoverschrijdende werkzaamheden 

en de genoemde beleidsterreinen. 

• U hebt ervaring in internationaal en/of Europees netwerken en hebt kennis van 

bestuursculturen.  

• U bent dynamisch, resultaatgericht, besluitvaardig. 

• U bent innovatief en creatief om uw doelen te bereiken. 

• U hebt ervaring met projectmatig werken. 

• U beschikt over uitmuntende contactuele capaciteiten en bent een teamplayer. 

• U bent een open en transparant communicator zowel binnen als buiten de organisatie. 

• U bent flexibel in uw takenpakket, prioriteiten en tijdsbesteding  en bent stressbestendig. 

• U beheerst hetzij Nederlands, hetzij Frans perfect, en in de andere officiële taal heeft u een 

vaardigheid op niveau B2 (Gemeenschappelijk Europees Referentiekader) of bereikt u dat 

niveau binnen maximaal één jaar na de aanwerving.  

 

Ons aanbod 

• Een zelfstandige functie op beleidsniveau met een boeiende professionele opdracht en een 

uitdagend takenpakket in een internationale instelling.  

• Een aanstelling voor een periode van 3 jaar (tot einde 2024). Eventueel verlengbaar voor 4 jaar  

afhankelijk van de prioriteiten van het Gemeenschappelijk Werkprogramma 2025-2028 en 

evaluatie. 

• Een marktconform salaris dat past bij het gewicht van de functie (schaal 8). Bewezen 

uitzonderlijke professionele ervaring die een duidelijk aantoonbaar voordeel verschaft in 

termen van competenties kan uitzonderlijk in rekening worden gebracht.  

• Het salaris wordt desgevallend aangevuld met toelagen en enkele extra voordelen, zoals een 

expat-vergoeding, indien van toepassing, een mobiliteitsbudget, een GSM-vergoeding, etc. 

 

De selectieprocedure 

De selectieprocedure bestaat uit  drie onderdelen: 

1. Preselectie op basis van het curriculum vitae. 

2. Interviews en competentiescores. 

3. Schriftelijke test. 

 

Hebt u interesse? 

Stuur ons uw sollicitatiebrief met uw CV t.a.v. mevr. Evelyne Van Marcke naar vacature@benelux.int 

vóór 6 december 2021. Wij zullen u zodra mogelijk berichten indien u uitgenodigd wordt voor een 

gesprek.  

Voor bijkomende informatie over de inhoud van de functie bij de directie Interne Markt en Economie 

kunt u zich richten tot dhr. Jan Molema, Teamhoofd, via e-mail: j.molema@benelux.int of op het 

telefoonnummer (*32)(0)2 519 38 42. 

mailto:vacature@benelux.int
mailto:j.molema@benelux.int

