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Adjunct-Directeur Raffinage
De VNPI zoekt een Adjunct-Directeur Raffinage
De VNPI vertegenwoordigt twaalf grote oliebedrijven. Met een vertegenwoordiging in de
Nederlandse markt met 6 raffinaderijen en 75% van de retailmarkt zijn we een speler van belang
binnen de Nederlandse, maar zeker ook binnen de Noordwest Europese oliemarkt. De VNPI
heeft verschillende aandachtsgebieden, waaronder energie & klimaat, milieu, veiligheid en
gezondheid, maar ook handel en de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie en
raffinage in het bijzonder. Het VNPI-bureau in Den Haag telt circa 8 medewerkers, zowel in vaste
als in flexibele dienst.
Wat is de inhoud van je werk?
Als adjunct-directeur raffinage ben je het aanspreekpunt voor andere organisaties, zoals VNONCW, Deltalinqs, de verschillende overheden, de politiek, en andere sectoren op de
belangrijkste thema’s binnen de Nederlandse raffinage. Ook intern ben je een belangrijk
klankbord voor de bedrijven die lid zijn van de VNPI. Je verzorgt het secretariaat van
verschillende VNPI werkgroepen, waaronder die op het gebied van milieu, energie en klimaat.
Deze werkgroepen functioneren in feite als jouw klankbord voor het te bepalen beleid.
In afstemming met de algemeen directeur en de aangesloten bedrijven, bepaal jij met de
leden hoe we omgaan met ingewikkelde dossiers zoals energiebesparing, CO2-reductie of het
beleid van de overheid ten aanzien bepaalde stoffen. De VNPI is een relatief kleine
branchevereniging, waardoor er veel ruimte is om je eigen accenten te zetten en het essentieel
is om proactief dossiers op te pakken. Je participeert namens de VNPI in commissies en
overlegorganen, zowel nationaal als Europees en bent in staat om het VNPI standpunt
overtuigend naar voren te brengen. Bij gelegenheden presenteer je de visie van VNPI voor een
breder publiek.
Wat vragen wij van jou?
Een technische universitaire of hbo-opleiding, bij voorkeur proces- of chemisch technoloog;
ruime werkervaring (>10 jaar) bij voorkeur in de raffinage of aanverwante industrie. Je beschikt
bij voorkeur over praktijkkennis op het gebied van procesveiligheid, energie en milieu. Je
begrijpt hoe regelgeving tot stand komt en bent in staat om snel complexe
besluitvormingsprocessen te doorzien en te vertalen naar concrete actiepunten. Je bent in
staat om zelfstandig te opereren, maar zoekt op de juiste momenten afstemming. Verder ben je
flexibel en vasthoudend en laat je je niet door een beetje weerstand van de kaart brengen.
Wat bieden wij jou?
De VNPI is een no nonsens organisatie midden in de dynamische omgeving van het publieke
debat. De VNPI heeft een klein, maar flexibel en toegewijd team. Samen met deze collega's
krijg jij de kans om de belangen van de olie- industrie te behartigen. Wij bieden jou een
fulltimebaan en een passend arbeidsvoorwaardepakket behorende bij ervaring.
Meer informatie
Wil jij meer weten over de vacature, neem dan contact op met Erik Klooster, Directeur VNPI,
0624875477.
Je sollicitatie kan je verzenden naar Erik Klooster (eklooster@vnpi.nl).
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