Vacature
Bent u geïnteresseerd in Nederlands-Duitse samenwerking? Wilt u zich inzetten voor de grensregio en
contacten tussen Nederlanders en Duitsers in de EUREGIO faciliteren? Help ons dan de grens te
overbruggen. Bij de EUREGIO, een Nederlands-Duits grensoverschrijdend regionaal samenwerkingsverband,
zijn we op zoek naar versterking van ons team.
Wij vertegenwoordigen al meer dan zestig jaar de belangen van onze 129 leden: gemeenten, steden, Kreise
en waterschappen van het Münsterland tot zuidoost-Drenthe en van Twente en de Achterhoek tot Grafschaft
Bentheim, Emsland en Osnabrücker Land. Op het secretariaat van de EUREGIO aan de grens tussen Gronau
en Enschede (Glanerbrug) werk je samen met ca. 45 Nederlandse en Duitse collega’s die zich veelzijdig
inzetten voor het wegnemen van grensbarrières en voor het samenbrengen van mensen aan weerszijden van
de grens.
Wij zoeken per onmiddellijke ingang een

Adviseur GrensInfoPunt (m/v/d)
(20 uur per week, tijdelijke functie tot 31.12.2023)
die grenspendelaars en werkgevers informatie verstrekt en advies geeft over het grensoverschrijdend
werken en het in dienst hebben van medewerkers uit het buurland. Daarbij gaat het om informatie met
betrekking tot onder andere sociale verzekeringen, belastingen en arbeidsrecht.
Positie in de organisatie
U werkt binnen het ‘GrensInfoPunt EUREGIO’ nauw samen met de andere adviseurs en legt primair
verantwoording af aan de projectleider Arbeidsmarkt.
Welke taken en werkzaamheden staan u te wachten?
verstrekken van informatie of geven van advies in een persoonlijk of telefonisch gesprek tijdens
spreekuren (op kantoor of op locatie) of per e-mail. Door de huidige contactbeperkingen i.v.m. COVID-19
vinden deze activiteiten voorlopig digitaal plaats.
bijdragen aan voorlichtingsbijeenkomsten, waaronder het houden van presentaties.
op de hoogte blijven van / opleidingen volgen met betrekking tot nieuwe voor de dienstverlening
relevante ontwikkelingen, problemen c.q. vraagstellingen.
Wat verwachten wij vakinhoudelijk van u?
Als adviseur GrensInfoPunt beschikt u over
een relevante, afgeronde studie op Bachelor niveau,
actuele kennis op enkele van de volgende gebieden: belastingrecht, sociale wetgeving/sociale
zekerheid, arbeidsrecht, administratieve wet- en regelgeving in het Duitse en Nederlandse
rechtssysteem met betrekking tot het werken/wonen in en aannemen van personeel uit het
Buurland,
een representatieve en dienstverlenende uitstraling,
een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Duitse taal.

Wat kunt u van ons verwachten?
een dienstbetrekking overeenkomstig de projectlooptijd die is vastgesteld tot en met
31.12.2023.
een inschaling in TVöD 9b
De inwerkperiode zal door de contactbeperkingen ten gevolge van de COVID-19 situatie voornamelijk telefonisch en
digitaal vanuit Home Office plaatsvinden.

Geïnteresseerd?
Dan verzoeken wij u om een overtuigende sollicitatie met de gebruikelijke documenten (bijv. cv,
certificaten) uiterlijk 12.04.2021 per e-mail naar Christoph Almering (c.almering@euregio.eu). Voor meer
informatie kunt u terecht bij Linda Blom, projectleider Arbeidsmarkt (l.blom@euregio.eu).
De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern gepubliceerd.
De sollicitatieprocedure zal door de contactbeperkingen ten gevolge van de COVID-19 situatie waarschijnlijk via
videoconferenties plaatsvinden.

