Help jij ons toezicht houden op een gevarieerd media-aanbod?
Het Commissariaat voor de Media zoekt een

Projectleider Toegang en vergunningen
Functieomschrijving
Voor de afdeling Onderzoek en Toegang, bestaande uit vier (sub)teams, zoeken wij een
projectleider Toegang en vergunningen.
Het werkterrein van het team Toegang en vergunningen is breed en omvat onder meer het
verlenen van vergunningen aan lokale, regionale en commerciële omroepen en mediainstellingen. Ook het toezicht op de BES-eilanden en het toewijzen van zendtijd aan politieke
partijen behoort tot de taken van dit team.
Als projectleider begeleid je de (senior-)adviseurs uit het team op inhoud en planning.
Onder jouw aansturing bereidt het team besluiten voor over vergunningaanvragen van
lokale, regionale en commerciële mediadiensten. Je adviseert het College en MT.
Je ontwikkelt je tot dé specialist op het gebied van vergunningen en bent op de hoogte van
alle (juridische) besluitvormingstrajecten binnen het werkterrein van Toegang en
vergunningen.
Je geeft richting aan de opbouw, borging en het delen van kennis op het werkterrein
Toegang en vergunningen. Dit doe je zowel intern als extern waarvoor je regelmatig contact
hebt met media-instellingen, het ministerie van OCW, vertegenwoordigers van
belangenverenigingen, gemeentes en andere toezichthouders.
Je bent in staat om je kennis in te zetten op verschillende niveaus: van advisering in een
concrete zaak tot strategievorming en het verbeteren van werkprocessen.
Ook denk je mee over een efficiënte inrichting van ons toezicht.
Je werkt in het team mee, de meeste complexe zaken en zaken met een groot afbreukrisico
coördineer jij en handel jij af. Je schrijft memo’s en zit hoorzittingen voor.
De ontwikkelingen in jouw vakgebied houd je proactief bij en samen met het team geef je
voorlichting en presentaties.
Daarnaast geef je regelmatig leiding aan afdeling-overstijgende projectteams. Je stelt vooraf
het projectplan inclusief planning op en tijdens de uitvoering borg je de tijdigheid en kwaliteit
van het project.
Je hebt regelmatig contact met andere afdelingen, het MT, en het College. Als projectleider
rapporteer je aan de afdelingsmanager.

Ons aanbod
Wij bieden je:
- Een interessante functie vanaf in beginsel 32 uur per week met veel eigen
verantwoordelijkheid waarbij je intensief samenwerkt met enthousiaste en
vakbekwame collega’s.
- Een goede werk/privébalans. Flexibel werken behoort tot de mogelijkheden en een
thuiswerkdag is bespreekbaar.
- Goede arbeidsvoorwaarden. Het salaris voor een werkweek van 36 uur bedraagt
minimaal € 3.667,39,-, maximaal € 5.450,88,- bruto per maand (schaal 12 BBRA),
exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
- Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
- Een prettige werkplek in een modern gebouw vlak naast het Mediapark in Hilversum,
goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto.

Functie-eisen
- Je hebt een duidelijke en constructieve stijl van communiceren, zowel schriftelijk als
mondeling.
- Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en je bewust van de maatschappelijke context
waarin je opereert.
- Je hebt ervaring met het functioneel aansturen van een team en met het opstellen
van memo’s en planningen.
- Je hebt een scherp analytisch vermogen en bent beleidsmatig sterk en weet dit op
een pragmatische manier in te zetten.
- Je hebt een afgeronde WO-opleiding (bijvoorbeeld rechten of bestuurskunde).
- Kennis van het werkgebied van het Commissariaat is een pré.
Over het Commissariaat voor de Media
Bij het Commissariaat voor de Media (‘het Commissariaat’) zetten zo’n 50 professionals zich
dagelijks in voor onafhankelijk toezicht op de audiovisuele mediasector. Vanuit een modern
kantoorpand gevestigd net naast het Mediapark in Hilversum, werken de betrokken
medewerkers aan boeiende en afwisselende zaken binnen de dynamische en innovatieve
mediawereld.
Het Commissariaat beschermt de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van
het media-aanbod op televisie, radio en online, en maakt zich zowel op nationaal als op
Europees niveau sterk voor de informatievrijheid.
Het Commissariaat houdt toezicht op de naleving van de Mediawet door de publieke
mediadiensten in Nederland (landelijk, regionaal en lokaal), de in Nederland
gevestigde commerciële zenders (zoals NET5, SBS6 en Veronica) en mediadiensten op
aanvraag (zoals Netflix) en op de naleving van de Wet op de vaste boekenprijs. Het
Commissariaat neemt zijn besluiten onafhankelijk en wordt geleid door een college van drie
leden.
Het Commissariaat bestaat uit de volgende afdelingen:
• Onderzoek en Toegang
• Juridische zaken en handhaving
• Externe Betrekkingen en Advisering
• Risicomanagement en bedrijfsvoering

Solliciteren
Geïnteresseerd? Stuur dan jouw cv en motivatie naar werken@cvdm.nl, onder vermelding
van ‘sollicitatie Projectleider Mediatoegang’.
De sollicitatieprocedure bestaat in ieder geval uit twee gesprekken waarbij je diverse
medewerkers van het Commissariaat ontmoet. Ook een casus om de schriftelijke
vaardigheid te testen kan onderdeel zijn van de procedure.
Met vragen over de inhoud van de functie kan ook contact worden opgenomen met
afdelingsmanager Margreet Verhoef (035-7737777).
Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Hilde Pietersma,
HR-adviseur a.i., via telefoonnummer 035 773 77 83.

