Chief Representative van het
Netherlands Business Support Office in Dalian, Volksrepubliek China

Vacature Chief Representative
Per 1 februari 2018 is de functie van Chief Representative van het NBSO in Dalian vacant.

NBSO's
De Netherlands Business Support Offices (NBSO's) zijn kantoren van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO), speciaal opgericht om Nederlandse bedrijven ter plekke te
ondersteunen bij hun activiteiten in het buitenland. Ze werken hierin nauw samen met Ambassades en
Consulaten. Op dit moment bestaat het netwerk uit 20 kantoren: China (Chengdu, Nanjing, Wuhan,
Qingdao, Jinan en Dalian), Brazilië (Belo Horizonte), Duitsland (Frankfurt, Hamburg en Stuttgart),
Frankrijk (Lyon en Nantes), Verenigd Koninkrijk (Manchester), Spanje (Barcelona), Turkije (Izmir),
India (Hyderabad, Bangalore en Ahmedabad), Mexico (Querétero) en de VS (Houston). RVO is
eindverantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de NBSO's.
De bezetting van het NBSO in Dalian bestaat uit twee personen: een Chief Representative en een
Deputy Representative..

Wat gaat u doen?
U bent als Chief Representative verantwoordelijk voor de resultaten binnen de NBSO-opdracht.
Daarnaast bent u overall verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van het kantoor en u geeft
leiding aan de Deputy Representative. U zorgt voor adequate uitwisseling van informatie binnen het
kantoor en zoekt waar mogelijk naar afstemming en synergie van de verschillende activiteiten die door
de medewerkers worden uitgevoerd. U ziet erop toe dat er in goede sfeer wordt samengewerkt binnen
het kantoor. U stemt de activiteiten van het NBSO af met de Nederlandse ambassade in Peking. Uw
core business is het geven van voorlichting en begeleiding aan individuele Nederlandse bedrijven in
uw land. Daarvoor bouwt u een uitgebreid relatienetwerk op met lokale autoriteiten en
bedrijfsorganisaties. U organiseert regelmatig promotionele activiteiten (Holland Branding) en
bezoekprogramma's voor delegaties en handelsmissies en u informeert over relevante ontwikkelingen
in uw land. Daarbij werkt u nauw samen met RVO en de overige deelnemers in het economische
netwerk: andere NBSO’s, Economische Afdeling van de ambassade en Consulaten-Generaal, NFIA,
Innovatie Attachés en Landbouwraden. U rapporteert rechtstreeks aan de NBSO-Thuisbasis van
RVO.

Wat vragen wij?
Als Chief Representative beheerst u Nederlands als uw moedertaal en heeft u een relevante opleiding
op universitair of HBO-niveau, bij voorkeur in een economische richting. U heeft ervaring met de
Chinese (business) cultuur en u heeft affiniteit met internationalisering en internationale marketing.
Daarnaast heeft u aantoonbare leidinggevende werkervaring in het bedrijfsleven, een ondernemende
geest en denkt u vooral in kansen en mogelijkheden. U communiceert makkelijk met zowel MKB als
met multinationals en u bent bekend met het belang van de topsectoren van Nederland. U bent
enthousiast, een goede netwerker, gaat graag een nieuwe uitdaging aan, heeft een pioniersgeest en
bent een team player. U beschikt over een goed analytisch vermogen en u bent bekwaam in
schriftelijke rapportage. U heeft aantoonbare ervaring met het organiseren van bijeenkomsten en
promotionele activiteiten. Tenslotte beheerst u naast het Nederlands ook in ruime mate het Engels, in
woord en geschrift en u heeft een redelijke tot goede beheersing van de Chinese taal (Mandarijn).

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een fulltime aanstelling voor een initiële periode van 2 jaar op grond van een
arbeidsovereenkomst naar lokaal recht op basis van de arbeidsvoorwaarden zoals opgenomen in de
Rechtpositieregeling lokaal indienstgenomen werknemers (Rrlok 2005) van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken en de postuitwerking van de ambassade in Beijing. Na twee jaar kan de
arbeidsovereenkomst - bij gebleken geschiktheid - verlengd worden met een periode van 3 jaar. De
functie van Chief Representative is ingeschaald op Rrlok functie schaal 9 met een minimum
brutosalaris van RMB 31.194 en een maximum van RMB 46.792 beide bij een volledige werkweek van
40 uur. Inschaling in een loonnummer geschiedt op basis van het aantal jaren aantoonbare relevante
werkervaring.
Op het bruto loon wordt belasting ingehouden als ware de medewerker belastingplichtig in China.
Noch het Nederlandse, noch het Chinese sociale zekerheidsstelsel is van toepassing. Het
maandsalaris wordt aangevuld met in totaal circa RMB 9.900 netto per maand voor het treffen van
voorzieningen voor pensioen, ziektekosten en sociale verzekeringen en als tegemoetkoming voor
huisvestingskosten.

Aanvullende informatie
Voor aanvullende informatie kunt u zich richten tot: Mariëlle van der Linden van de Nederlandse
ambassade in Beijing, T: +86 10 8532 0205 en/of Dink de Vries van de Thuisbasis NBSO's bij
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), T: +31 88 042 1244.
Reactie
Sollicitanten worden uitgenodigd vóór 22 januari 2018 een motivatiebrief én CV te sturen aan
nbso@rvo.nl. Onvolledige sollicitaties zullen niet in beschouwing worden genomen.

