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FOCUS VAN DE KWARTIERMAKER
•  De kwarti ermaker werkt vanuit een ambiti e (sti p op de horizon) 

gekoppeld aan doelstellingen, houdt deze in het oog en stuurt snel 
en adequaat bij daar waar nodig. 

•  De kwarti ermaker houdt de mensen en parti jen scherp en heeft  
een adviserende functi e richti ng het bestuur. 

•  Richti ng de interne uitvoeringsorganisati e treedt de 
   kwarti ermaker sterk sturend op. 
•  Waar Dordrecht de afgelopen jaren veel projecten ontwikkeld 

heeft  en in de steigers heeft  gezet, gaat het er de komende jaren 
om, om vanuit deze projecten het vliegwiel op gang te brengen. 

•  De opgave is om door de opbouw van een sterk netwerk en 
relati es, het draagvlak voor projecten te vergroten. 

•  Daar waar het aan de orde is om nieuwe thema’s of projecten uit 
te denken, denkt hij of zij acti ef mee door kennis en kunde in te 
brengen en een faciliterende rol te vervullen.

WAT WIJ BIEDEN
Wij bieden je een loondienstverband van 40 uur per week, 
voor de duur van één jaar met een opti e tot verlenging tegen 
een marktconform salaris. Een interim constructi e met een 
bijbehorend uurtarief heeft  niet onze voorkeur maar is 
bespreekbaar.

HEB JE BELANGSTELLING?
Voor inhoudelijke informati e over de functi e kan je per mail 
contact opnemen met ons secretariaat, secretariaat@pobd.nl
Stuur je uitgebreide moti vati e met cv naar secretariaat@pobd.nl 
vóór 10 mei a.s. De eerste sollicitati egesprekken vinden plaats 
op 12 mei a.s.

OVER POBD
De POBD is een vereniging die als doel heeft  het bevorderen 
en vergroten van het fi nancieel en economisch draagvlak voor 
gezamenlijke acti viteiten van ondernemers in het aangesloten 
winkelgebied alsmede het beharti gen van de belangen van 
ondernemers in dit winkelgebied.

De werkzaamheden van de POBD worden gefi nancierd door de 
aangesloten ondernemers uit het winkelgebied van de Dordtse 
binnenstad. Daarnaast ontvangt de POBD een jaarlijkse subsidie 
van de gemeente Dordrecht. De leden van de vereniging 
bepalen zelf hoe en waaraan het budget besteed wordt ti jdens 
de ALV. 

Er wordt op meerdere vlakken nauw samengewerkt met de 
Gemeente Dordrecht en diverse andere parti jen om tot een 
opti maal resultaat te komen.

De binnenstad is dynamischer dan ooit, staat voor de nodige grote uitdagingen en zoekt iemand die samen met de 
bestaande organisati es deze uitdagingen aan wil gaan. Momenteel werken wij volledig met vrijwilligers, verdeeld 
over 4 werkgroepen die vertegenwoordigd zijn in een bestuur. Met deze professionaliseringsslag versterken wij 

onze positi e en blijft  de focus van het bestuur volledig gericht op de leden en het nemen van beslissingen. 

KERNKWALITEITEN VAN EEN KWARTIERMAKER
• Staat stevig in zijn/haar schoenen en is op zoek naar concrete 

oplossingen en antwoorden.
•   Sterk directi ef, managerial en organiserend vermogen. Zowel 

inhoudelijk als fi nancieel sturend, de touwtjes in handen nemen. 
•   Staat voor een heldere taak- en rolverdeling, zet mensen in hun rol.
•   Delegeert zaken die op een lager niveau uitgevoerd kunnen worden. 
•   Doelgericht: afspraak is afspraak. Duidelijk en zakelijk over en 

weer tussen mensen en parti jen.  
•   Chemie met bestuur en team is belangrijk. Wederzijds vertrouwen 

(uitspreken, openheid, transparanti e).
•   Een sterke verbinder van mensen en parti jen. 
•   Kan omgaan met verschillende belangen en staat tussen de parti jen. 
•  Communicati ef vaardig. 
• Groot empathisch vermogen. 
• Enthousiasmerend. 
•  Ter zake kundig op de binnenstedelijke themati ek (denk aan thema’s 

zoals leegstandsbestrijding, ondernemerschap, marketi ng). 

KWARTIERMAKER POBD 
DORDRECHT

Vacature

VOOR POBD DORDRECHT ZIJN WE OP ZOEK NAAR 
EEN FULLTIME KWARTIERMAKER


