Programme Lead Job Description
SIR Amsterdam
Het team ‘Startups en innovatieve inkoop’ zoekt een enthousiaste en energieke project lead.
Wij zoeken een ervaren projectleider die goed overzicht heeft en houdt op een complex
werkveld. Heb jij een bewezen track-record in (semi-)overheidsinstellingen én ervaring met
ondernemen/ondernemerschap? Reageer dan snel, zodat we je goed kunnen inwerken!
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Je bent projectleider van het Startup in Residence Programma MRA;
Je draagt de verantwoordelijkheid voor het hele project: voorbereiding, uitvoering en
overdracht aan de lijn;
Je promoot succesvolle experimenten naar alle betrokken opdrachtgevers;
Je zorgt voor inhoudelijke afstemming en samenwerking tussen de verschillende
opdrachtgevers en hun vertegenwoordigers;
Je weet goed om te gaan met bestuurlijke gevoeligheden;
Je verbindt mensen en partijen aan inhoud en met elkaar. Je zorgt voor een
ontspannen en goed samenwerkingsklimaat;
Je organiseert en begeleidt het inkoopproces, inclusief de marktconsultatie;
Je bent verantwoordelijk voor stakeholdermanagement;
Je analyseert en signaleert knelpunten en stelt verbeteringen voor;
Je organiseert evenementen en bijeenkomsten ten behoeve van het project.

‘Startups en innovatieve inkoop’ richt zich op het inzetten van slimme, innovatieve
oplossingen voor de stad. Dit doen we door gemeentelijke inkoop en alles wat daarbij hoort te
versimpelen en toegankelijker te maken voor kleine, innovatieve partijen. Een belangrijk
project is het Startup in Residence programma. De afgelopen jaren is dit programma
uitgegroeid tot een belangrijke innovatiemotor voor de gemeentelijke organisatie, en dient als
voorbeeld voor een groot aantal soortgelijke programma’s op nationaal en internationaal
niveau. De samenwerking met startups vraagt een innovatieve manier van denken en werken,
waarbij ook de interne organisatie meegenomen wordt. Elke samenwerking tussen de
gemeente en een startup wordt begeleid door jou. Soms gaat het vanzelf, andere keren vergt
dit proces werk aan zowel de gemeente als de startup kant om te komen tot goede
overeenkomsten.
Het is dus van belang dat je goed overzicht kan houden over het gehele werkveld en stuurt op
de onderlinge samenhang en resultaten, zowel binnen als buiten de gemeente. Je onderhoudt
complexe samenwerkingsverbanden en zorgt voor een breed draagvlak en een integrale aanpak
van de problemen.
Bij het CTO Innovatieteam werk je met enthousiasme en nieuwsgierigheid aan complexe
stedelijke vraagstukken in de veranderende stad. De ontwikkelingen van toekomstig
Amsterdam zijn namelijk slim, circulair, klimaatadaptief, gezond, veilig en gaan uit van
toekomstbestendige mobiliteit. Data-analyse wordt als ondersteuning en middel ingezet om
slimme keuzes te maken.
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Aantoonbare kennis of ervaring met ondernemen, startups;
Affiniteit met de grootstedelijke innovatiethema’s;
Enthousiasme, ambitie en pragmatisme met WO werk- en denkniveau;
Kennis van beleids- en bestuursprocessen binnen de gemeente;
Georganiseerd, accuraat en een ‘hands on’ mentaliteit;
Uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden;
Flexibel, creatief en in staat om snel te schakelen;
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Goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit;
Heldere en compacte communicatiestijl;
Denkt in oplossingen en manieren om zaken (alsnog) voor elkaar te krijgen.
Ondernemend;
Flexibel;
Inventief;
Probleemoplossend;
Verantwoordelijk;
Doorzettingsvermogen;
Concreet;
Resultaatgericht;
Nieuwsgierig.

Wil je werken aan uitdagende stedelijke vraagstukken in de leefomgeving en herken jij je in
deze beschrijving, dan ben jij de projectleider die wij zoeken!

