De Kansspelautoriteit is onafhankelijk toezichthouder voor de naleving van een veilig en
betrouwbaar kansspelaanbod. Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) heeft de
Kansspelautoriteit sinds zes jaar een unieke positie tussen overheden, aanbieders,
consumenten en de maatschappij. De kansspelmarkt is volop in beweging. De
Kansspelautoriteit hecht daarbij extra aan de belangen van consumenten. Zij moeten veilig
kunnen spelen op een eerlijke markt. Belangrijke kernwaarden voor onze organisatie zijn:
transparant, proactief, professioneel en consistent.
De Kansspelautoriteit informeert en beschermt consumenten tegen onder andere
misleidende reclame en helpt kansspelverslaving voorkomen. De Kansspelautoriteit gaat
illegale kansspelen tegen, evenals het gebruiken of misbruiken van kansspelen voor
criminele activiteiten, zoals witwassen, financiering van terrorisme en aan kansspelen
gerelateerde wedstrijdvervalsing. Bovendien behoort het reguleren van een passend legaal
aanbod tot een van de kerntaken. Onderdeel van deze taak is het beoordelen en toekennen,
dan wel afwijzen van vergunningsaanvragen, het toezien op naleving van wet- en
regelgeving door vergunninghouders en het handhavend optreden bij het niet naleven
daarvan. De Kansspelautoriteit is ook internationaal toenemend toonaangevend.
Bij de Kansspelautoriteit ontstaat een vacature voor een
Toezichthouder Kansspelen
Kansspelautoriteit, Den Haag
Dit vertel jij binnenkort aan je vrienden
Je wordt ingezet op een of meerdere deelmarkten binnen het speelveld van de vergunde
kansspelsector en hebt een belangrijke inbreng in het toezichtplan voor de deelmarkt
waarvoor jij aan de lat staat. Je speurt actief naar mogelijke inbreuken op wet- en
regelgeving door de aanbieders van kansspelen. Je vraagt je daarbij steeds af of aanbieders
van kansspelen voldoende rekening houden met de belangen van de consument, voldoende
doen om verslaving tegen te gaan, eerlijk omgaan met spelerstegoeden, of de prijzen echt
op basis van toeval worden uitgekeerd en of de reclame niet misleidend is. Je werk bestaat
onder andere uit het analyseren en beoordelen van informatie uit verschillende bronnen om
vervolgens gepaste toezichtacties te bepalen. Je spreekt ondernemingen erop aan als hun
handelwijze afbreuk doet aan de belangen van de consument. Je beoordeelt de processen
die aanbieders hebben ingericht en de daadwerkelijke uitvoering daarvan. Je treedt op
wanneer een vergunninghouder zich niet houdt aan de afspraken. Je reageert op signalen
en onverwachte gebeurtenissen door samen met andere disciplines binnen de
Kansspelautoriteit de meest effectieve interventie te bepalen en vervolgens uit te voeren.
Daarbij maak je steeds de afweging hoe je de kansspelmarkt het beste kan
bewegen/beïnvloeden om zo effectief mogelijk verandering te realiseren.
De Kansspelautoriteit werkt probleemgericht en risico gestuurd. Om je rol daarin goed te
vervullen is het opbouwen van een brede kennis over de kansspelmarkt belangrijk. Het
opbouwen van een goed netwerk, zowel intern als extern, is hiervoor uiteraard
onontbeerlijk. Samen met je collega’s bouw je mee aan de ontwikkeling van de moderne
toezichthouder die de Kansspelautoriteit wil zijn.

Wat betekent werken bij de Kanspelautoriteit
Een uitdagende functie in een team van innovatieve mensen. Maximale kans om met jouw
motivatie, kennis en vaardigheid daadwerkelijk een verschil te maken voor een veilig en
eerlijk kansspelaanbod in Nederland. Onze lijnen zijn kort, de bureaucratie is minimaal. De
sfeer is informeel, werkplezier vinden we belangrijk en gedrevenheid wordt hoog
gewaardeerd. Je maakt deel uit van een toezichtsafdeling, maar als medewerker bij de
Kansspelautoriteit ben je breed inzetbaar. Bij de Kansspelautoriteit krijg je structureel
aandacht voor je loopbaanontwikkeling. Er zijn ruime opleidingsmogelijkheden en door de
goede relaties met andere toezichthouders zijn praktijkstages of een tijdelijke detachering
makkelijk te regelen. Het kantoor van de Kansspelautoriteit is gelegen nabij het centrum
van Den Haag en direct naast Den Haag Centraal.
Wat heb je daarvoor nodig?













Zin om er samen met je collega’s wat van te maken!
Je hebt een afgeronde relevante WO opleiding op een uitstekend academisch werken denkniveau. In jouw pakket zitten bij voorkeur elementen van
economie/bedrijfskunde/rechten/gedragswetenschappen.
Je hebt 1 a 2 jaar werkervaring, bij voorkeur op het gebied van toezicht, hetzij aan
de kant van de ondernemer, hetzij van de toezichthouder. We denken aan
markttoezichthouders of mensen uit het gemeentelijk toezicht.
Je hebt interesse in vraagstukken op het gebied van (online) kansspelen.
Je bent analytisch en nieuwsgierig, in staat een complex probleem te analyseren en
snel tot de kern te komen;
Je vormt zelfstandig een oordeel, durft keuzes te maken en te adviseren. Ook ben je
in staat snel intern je weg te vinden naar collega's die je met hun expertise verder
kunnen helpen;
Je komt met praktische en creatieve oplossingen om het gewenste effect te
bereiken;
Je bent uitstekend in staat om zelfstandig en pro actief te werk te gaan, anders
gezegd je hebt lef, en je bent tevens een teamspeler;
Je bent bereid anderen te helpen en de verbinding te leggen tussen verschillende
teams.

Arbeidsvoorwaarden








De functie is ingeschaald in schaal 11 BBRA en varieert afhankelijk van ervaring van
€ 3.130,07 tot € 4.809,66 bruto op basis van een 36-urige werkweek, exclusief
vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (een werkweek van 32 uur is een optie).
De gebruikelijke arbeidsvoorwaarden binnen het Rijk (ARAR) zijn van toepassing.
Deze functie valt onder de FGR-functietypering Adviseur.
Bij de Kansspelautoriteit geven we aandacht aan de balans werk-privé, onder andere
door tijd- plaats- en apparaat onafhankelijk werken.
Bij de Kansspelautoriteit start je altijd met een tijdelijke aanstelling van een jaar.
Detachering behoort tot de mogelijkheden.

Solliciteren?
De uiterste reactiedatum voor deze vacature is 24 januari 2019.
Je kunt je sollicitatie richten aan wervingenselectie@kansspelautoriteit.nl ter attentie van
Renske Heijungs. Na inzending van je CV en motivatiebrief ontvang je een
ontvangstbevestiging. Binnen een week na sluitingsdatum hoor je of we de procedure met
jou willen voortzetten.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Renske Heijungs,
afdelingshoofd Toezicht & Consument, telefoonnummer 070-3021336.
Voor meer informatie over de procedure kun je terecht bij Valerie Stallen, HR-adviseur,
070-3021315.
De eerste gesprekken staan gepland voor 28 en 29 januari.

