
FIF: Economisch Medewerker – CG Toronto / versie 15.07.2016

1/4

Basisgegevens

Functiebenaming: Medewerker Economische Afdeling
Dienstonderdeel/post: Consulaat-Generaal Toronto
Functieniveau: 8 ( 0.5 FTE BZ/DIO Economische Diplomatie Canada breed
Aantal uren: 18.5

Algemene karakteristieken

 Uitvoering vigerend beleid van BZ (incl. DG BEB), het Ministerie van EZ (incl. RVO), en
relevante (vak)ministeries in Nederland. Beleids uitgangspunten, het Postennet Canada en
het departementale beleid zijn van belang bij het uitvoeren van de werkzaamheden;

 Medewerker is mede belast met het aanleveren van input voor de meerjaren strategie
Canada, jaarplancyclus en het economisch jaarplan;

 Medewerker valt formeel onder Hoofden Economische Afdeling Ottawa en Toronto v.w.b.
0.5 FTE economische diplomatie Canada Breed en verstrekken van economisch relevante
informatie aan en het signaleren van de informatiebehoefte op economisch gebied bij
burgers, bedrijven en instellingen;

 Ambassade Ottawa heeft een systeemverantwoordelijkheid in het kader van de Canada
brede strategische samenwerking en kan ook een beroep doen op de Canada brede
inzetbaarheid van de medewerker.

 Dagelijkse praktische aansturing en werkrelatie door CdP Toronto;
 Onderhouden van contacten met branche organisaties in Nederland en Canada en het

analyseren van beleid en data in beide landen. Brugfunctie en facilitair economisch
netwerk;

 Belast met het leveren van een bijdrage enerzijds aan de ontwikkeling van beleid, vooral in
relatie tot de Nederlandse topsectoren en Canadese prioriteiten en anderzijds met
publieksdiplomatie/Social media, Holland branding:

 Leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen van projecten in het kader van Publieke /
Private Partnerschappen;

Feitelijk Opgedragen Takenpakket ( in te vullen door Post)

TAKEN EN RESULTAATGEBIEDEN

Omschrijving taken
- Het volgen van en rapporteren over marktontwikkelingen, sectorprofielen, wet- en

regelgeving, economische stimuleringsmaatregelen en ander relevant beleid van de
federale overheid

- Opstellen sectorprofielen, economische berichten en mede uitvoeren van
marktanalyses;

- Met Economische afdeling Ambassade Ottawa mede ondersteunen van het kantoor van
de IA (Innovatie Attaché) bij het analyseren van en het rapporteren over relevante
trends op het gebied van Science & Technology (S&T), ontwikkelingen en publicaties,
en het waar nodig voorbereiden van eerste contacten, dit alles voor zover het trends,
ontwikkelingen, publicaties en contacten in Canada betreft;.
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- Zelfstandig opstellen van individuele marktscans en beantwoording van handelsvragen;
- Meewerken aan het opbouwen en onderhouden van het handels- en

samenwerkingsnetwerk,
- Zelfstandig identificeren, analyseren en ontwikkelen van kansrijke sectoren en

economische netwerken;
- Intensieve contacten met branche organisaties in Nederland en beleidsadvisering en

inschatting relevante omgevingsfactoren van de betreffende sectoren; Begeleiding en
ondersteuning Nederlands bedrijfsleven;

- Inhoudelijke deelname en ondersteuning bij seminars, workshops, conferenties en
doelgerichte handels- en economische activiteiten en programma’s;

- Input voor en meewerken aan de samenstelling door het Postennet Canada van het
jaarlijkse Jaarplan en Economisch Werkplan;

- Inhoudelijk en organisatorisch bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering van
bilaterale consultaties en bezoeken, als aan Canada brede economische overleggen;

- Aanleveren van economisch materiaal voor de website en sociale media van de
Canadese posten.

- Wekelijks werkoverleg van het team voorbereiden en uitwerken (agenda’s maken en
notuleren, archiveren van de economische werkzaamheden (Achilles)

Omschrijving resultaatgebieden:

- Bijdragen aan het bevorderen van de Nederlandse economische betrekkingen met
Canada;

- Erkenning van kansrijke sectoren in Canada in relatie met uitgangspunten van het
Nederlandse Economisch beleid en de Nederlandse topsectoren;

- Bijdragen aan de bevordering van economische kennisuitwisseling tussen Nederland en
Canada;

- Een nuttig netwerk op het niveau van de Medewerker van voor Nederland relevante
contacten binnen de Canadese federale en provinciale overheden en het lokale
bedrijfsleven.

WERKOMGEVING
- Het Nederlandse economische en handelsnet in Canada bestaat uit de economische

afdelingen van de ambassade in Ottawa, de CG’s in Toronto en Vancouver, de
relevante vakraden in Washington en de NFIA kantoren in Washington, Boston,
Chicago en San Francisco. Incidenteel en waar relevant worden de honoraire consuls
bij taken en/of werkzaamheden betrokken..

- CdP en Plv CdP CG Toronto maken deel uit van de Economische Afdeling die verder
wordt gevormd door twee senior beleidsmedewerkers (schaal 9) en de onderwerpelijke
beleidsmedewerkersfunctie op schaal 8. Regulier wordt de EA versterkt door twee of
drie stagiairs van Nederlandse universiteiten/hogescholen.

- Totale formatie van het CG is CdP en Plv CdP; 1 fte AZ, 2,5 fte CZ, 3 fte EA en 1 fte
secretariaat/bedrijfsbureau.

- De economisch medewerker is strategisch inzetbaar voor het gehele Canada brede
netwerk. De daadwerkelijke inzet wordt afgestemd en besloten in het maandelijkse
Canada-Brede-Overleg

VEREISTEN VOOR DE FUNCTIE

Kennis en ervaringsvelden:
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- Kennis van macro en micro economische concepten en hun relevantie voor Canada en
bij voorkeur ook voor Nederland;

- Eerder opgedane werkervaring (3-5 jaar) in publieke of private omgeving in de
economische sector;

- Bewezen kwaliteiten als teamspeler; veel werkzaamheden vinden plaats in overleg met
het hoofd van de afdeling en/of andere beleidsmedewerkers binnen het Postennet;

- Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Engelse taal en van het
Nederlands.

- Goede analytische en redactionele vaardigheden;
- Ervaren in het uitvoeren van team ondersteunende taken zoals archivering en notuleren;
- Goede computervaardigheden (incl. database en web);
- Belangstelling voor economische ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van

S&T en innovatie
-

De volgende competenties zijn van belang voor het succesvol vervullen van de functie:

 Integriteit;

 Teamspeler;

 Initiatief;

 Organiseren;

 Resultaatgerichtheid;

 Klantgericht handelen;

 Externe gerichtheid;

 Netwerken.

 Zelfstandig werken

Korte typering van de gezochte medewerker:
(vrije tekst: maximaal 25 regels)

Van de Medewerker wordt verwacht dat hij/zij op de hoogte is van en affiniteit heeft met de
genoemde vakgebieden. Tevens wordt verwacht dat hij/zij in staat is met succes meerdere
uiteenlopende projecten (deels) zelfstandig uit te voeren. De Medewerker heeft naast de
relevante opleiding een brede interesse in Canada als ook voor internationale betrekkingen.
De Medewerker dient een grote mate van flexibiliteit te hebben, omdat hij/zij ook voor andere
(afdeling overschrijdende) werkzaamheden ingezet kan worden. Tevens dient hij/zij bereid te
zijn om tijd te steken in het opbouwen van een breed netwerk. De medewerker dient vooral een
hands-on type te zijn, resultaatgericht en iemand die trends kan vertalen in concrete kansen
voor bedrijven. Een netwerker, toegankelijk en extern gericht.
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Kennis & Vaardigheden

Werk- en denkniveau: HBO/WO- niveau
Ervaringsniveau: 3-5 jaar relevante ervaring

 Algemene kennis van economie;
 Vaardigheid in het analyseren van teksten en het schriftelijk en mondeling beantwoorden

van vragen;
 Naast theoretische vakkennis en praktische vakdeskundigheid van/in het werkveld dient de

functievervuller te beschikken over kennis van theoretische achtergronden en het hebben
van een meer dan oppervlakkige oriëntatie buiten het eigen werkveld. De werkzaamheden
zijn niet alleen gericht op vraagstukken en problemen oplossen maar deze dienen ook
geanalyseerd te worden.

Contacten

 Met bedrijven en instellingen over beleidsonderwerpen om informatiebehoefte te
analyseren en informatie te verstrekken;

 Met ambtelijke counterparts in Den Haag en relevante vak attachés in de VS om
hen te voorzien van gevraagde informatie en te adviseren over relevante
ontwikkelingen in Canada.

Overige Opmerkingen ( in te vullen door Post)

Geen.

++++


