Profiel en reglement Verkiezing Beste Economisch Ambtenaar 2021

Profiel van de Beste Economisch Ambtenaar 2021

Staat bekend als vernieuwer van het interne proces en het interne systeem
Durft buiten het formele eigen mandaat oplossing te vinden
Wil en kan integraal werken, waarbij verbinding wordt gelegd tussen interne afdelingen en
belangen
Laat zien “wat er wél kan” bij een vraag of verzoek vanuit de markt
Vernieuwt de economie in de eigen gemeente of regio
Is ondernemend, probleemoplossend en effectief
Kan bedrijven (ook) onderling verbinden zodat er toegevoegde waarde ontstaat
Werkt aan het onderhoud van bestaande relaties naast het bouwen van nieuwe
Handelt van buiten naar buiten
Combineert “beleid” en “realisatie” in één functie.

Verder geldt dat de jury kandidaten zoekt die zich in de afgelopen periode hebben onderscheiden
door gedrag en resultaten die uitstijgen boven de normale functievervulling.

Reglement van de verkiezing

Inschrijving is mogelijk voor medewerkers van gemeenten, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen,
regionale publieke samenwerkingsverbanden en soortgelijke organisaties. Verder moeten kandidaten:
Aantoonbaar een functie binnen het werkveld EZ vervullen;
Tenminste 50% van een werkweek (0,5 FTE) besteden aan die rol;
Tenminste 2 jaar werkzaam zijn in betreffende rol
Ondersteund worden door een leidinggevende en/of wethouder en/of ondernemer met een
motivatie van bijzondere verdiensten van de betrokkene.

Gevraagde Informatie
Algemeen
Naam
Emailadres
(Mobiel) telefoonnummer
Functienaam
Werkzaam bij .. / afdeling ..
Aantal jaren dat kandidaat in huidige rol / functie zit
Bevestiging dat kandidaat tenminste 0,5 FTE “economisch” werk doet
Motivatie
Geef aan op welke punten u vindt dat de betrokkene voldoet aan het profiel van de jury en
waarom u deze Economisch Ambtenaar wilt nomineren;
Geef enkele voorbeelden van prestaties van betrokken kandidaat, die onderstrepen dat hij/zij
in aanmerking komt voor de titel “Beste Economisch Ambtenaar van Nederland”
De inschrijving kan per mail naar info@clok.nl en moet uiterlijk op 1 september binnen zijn. Voor 1
oktober kiest de onafhankelijke vakjury een top 3 genomineerden.
De genomineerden worden uitgenodigd voor de finale tijdens de Nationale Dag van Economische
Zaken op 4 november in Hilversum. Hen wordt gevraagd een videopitch op te nemen, welke wordt
getoond op 4 november. Daarnaast worden zij in een tafelgesprek geïnterviewd over hun werk als
Economische Ambtenaar. Op basis van de video en het interview bepaald de vakjury de uiteindelijke
winnaar.
Naast de wisselbeker voor de winnaar zal er veel publiciteit zijn voor de hele top 3 en hun
werkgevers.

085 – 0602565

info@clok.nl

