
 
 
Het EURIEC is een door de Europese Commissie gesubsidieerd project. 
Het EURIEC maakt deel uit van het RIEC Limburg. 
 
In dit project zoekt het RIEC Limburg: 
 

1 medewerker PUBLIC AFFAIRS (Full Time) 
 
Het EURIEC heeft zich in de afgelopen twee jaar bezig gehouden met het onderzoeken van 
de mogelijkheden van uitwisseling van informatie over landsgrenzen heen ten behoeve van 
bestuurlijke aanpak van ondermijning. Daarbij is er ook aandacht geweest voor het creëren 
van bewustzijn over de rol die bestuurlijke aanpak speelt of kan spelen in de aanpak van 
georganiseerde criminaliteit voor de landen België, Duitsland (NRW) en Nederland.  
 
Aan de hand van daadwerkelijke casussen heeft het EURIEC een zeker beeld gekregen van de 
mogelijkheden tot bedoelde informatie-uitwisseling. Tijdens bijeenkomsten is de noodzaak 
van bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit uitgedragen. Deze activiteiten 
zullen in de komende twee jaar van het project worden voortgezet. 
 
De komende twee jaar van het EURIEC staan in het teken van acties die bijdragen aan het 
verankeren van mogelijkheden tot internationale informatie-uitwisseling ten behoeve van 
bestuurlijke aanpak van ondermijning in wet- en regelgeving van de drie betrokken landen. 
 
We zoeken daarom een energieke en enthousiaste collega die deze taak op zich neemt, in 
combinatie van enkele taken als accountmanager bij het EURIEC, zoals het opbouwen 
onderhouden van een netwerk, het organiseren en begeleiden van expert-platformen en 
structurele overleggen, het verhogen van de awareness omtrent bestuurlijke aanpak van 
ondermijning  
 
Wat wordt er van je verwacht: 
 

- Je bent een professional met academisch denk- en werkniveau (bijvoorbeeld: studie 
Politieke communicatie, Leergang Public Affairs, European studies, politocologie en 
internationaal recht); 

- Je hebt kennis van het politieke en ambtelijke krachtenveld; 
- Je hebt een goed gevoel voor politieke knelpunten en mogelijkheden; 
- Je bent tactisch en strategisch in je opereren en creatief in het aandragen van 

beleidssuggesties; 
- Je hebt een sterk uitvoerend karakter en voert zelf de strategie uit.  
- Je bent analytisch en in staat met meerdere onderwerpen tegelijk bezig te zijn en 

deze te verbinden; 
- Je bent zelfstandig, kan zelfstandig opereren zonder het team uit het oog te 

verliezen; 
- Je bent praktisch en resultaatgericht, je kan verlies incasseren, je hebt geduld en je 

blijft optimistisch; 
- Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, je kan 

luisteren en je kan overtuigen; 



 
- Je hebt affiniteit met communicatie, je weet communicatie in te zetten om 

overeengekomen doelen te bereiken. 
 
De kerncompetenties zijn: Integriteit, samenwerken en klantgerichtheid.  
 
De functie is full time voor de duur van het project (twee jaar), met een bruto maandsalaris 
van maximaal schaal 11 cao gemeente (max €5.159 op basis van 36u). De plek van 
tewerkstelling is Hoensbroek. 
 
Openstelling vacature 
De vacature van  communicatie medewerker  EURIEC  wordt opengesteld zowel bij de 
deelnemende convenantpartners van het RIEC Limburg en betrokken Belgische en Duitse 
organisaties, als ook bij niet deelnemende partijen in Nederland, België en Duitsland.  
Kandidaten van de deelnemende convenantpartners en deelnemende partijen uit de drie 
betrokken landen hebben voorrang op kandidaten buiten die organisaties. De uitlenende 
organisatie dient echter wel in te stemmen met detachering bij het RIEC en blijft 
verantwoordelijk voor de betaling aan de gedetacheerde van salaris en overige 
vergoedingen en toelagen. Alle kosten worden periodiek door de uitlenende organisatie 
gedeclareerd bij de inlenende organisatie, in dit geval de beheergemeente Maastricht. 
 
Voor vragen kan contact worden opgenomen met:  
Luud Geerlings, coördinator EURIEC 
Email: Luud.Geerlings@politie.nl 
Telefoon: +316 5238 5597 
 
Heb je de ambitie om actief te acteren in een werkveld dat volop in ontwikkeling is? 
Solliciteer dan uiterlijk op 17-09-2021  via www.werkenvoorlimburg.nl 
  
Alleen via deze site kunt je solliciteren naar deze functie. 
 
De selectiegesprekken staan gepland op 13-10-2021. 
 
Meer weten over het RIEC? Kijk op www.riec.nl 
Meer weten over het EURIEC? Kijk op www.EURIEC.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 


