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COVA zoekt een Manager Strategie & Compliance!
COVA is op zoek naar een Manager Strategie & Compliance. Een belangrijke functie binnen COVA met
verantwoordelijkheid voor complexe beleidsvraagstukken, alsmede bijhouden van en compliance met
diverse regelgeving. De functie ondersteunt de directeur en het bestuur en vervangt de directeur bij
afwezigheid. Voor de functie is een goede kennis van de Nederlandse olie- en olieopslagmarkt
belangrijk alsook de voor COVA relevante wet- en regelgeving. Een goed netwerk in de Nederlandse
olie- en olieopslagmarkt is een pré.
Wat doet COVA?
COVA heeft als taak om strategische olievoorraden voor Nederland aan te houden om de
voorzieningszekerheid van olie in Nederland te waarborgen in tijden van crisis. Het aanhouden van deze
voorraden dient te gebeuren tegen zo laag mogelijke kosten. De opdracht voor het aanhouden van de
verschillende voorraden komt van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en is gebaseerd
op de Wet voorraadvorming aardolieproducten uit 2012.
COVA heeft voor het uitvoeren van haar taak 4,2 miljard liter aan olie- en olieproducten opgeslagen in
een groot aantal opslag locaties binnen en buiten Nederland. COVA doet regelmatig aan- of verkopen
van olie- en olieproducten, enerzijds om haar voorraad aan te passen aan een nieuwe voorraadplicht,
anderzijds voor het verversen van langdurig opgeslagen producten. Ook koopt of verkoopt COVA tickets
om te voldoen aan de voorraadplicht.
COVA heeft ook een adviesrol naar het Ministerie van EZK. De adviesrol betreft een diepgaand inzicht
van wat er speelt in de Nederlandse olie- en olieopslagmarkten. COVA onderhoudt daartoe een netwerk
van contacten in de olie- en olieopslagmarkten. Tevens is COVA betrokken als adviseur van het
Ministerie van EZK bij ontwikkelingen in het IEA (International Energy Agency) en de Europese Unie op
het vlak van crisisbeheersing in de olievoorziening.
Financiële achtergrond COVA (2017)
 Boekwaarde voorraad: €1,1 miljard
 Operationele kosten: €73 miljoen
 Leningen: €853 miljoen
 Medewerkers: 8
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Algemene functieomschrijving en profiel
De manager strategie & compliance is verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van de
opslagstrategie van COVA. Om gerichte keuzes aan te geven voor toekomstige opslag, is inzicht nodig
op de lange termijn ontwikkelingen in de Nederlandse olie- en opslagmarkten en de gevolgen daarvan
voor de voorraadplicht. In nauw overleg met de manager operations wordt de strategie omgezet in
daadwerkelijke opslagcontracten. De opgestelde strategie dient ook aantoonbaar te leiden tot zo laag
mogelijke opslagkosten. Ook maakt de manager strategie & compliance jaarlijks een risicoanalyse voor
Stichting COVA en presenteert deze aan het bestuur. De manager strategie & compliance houdt
ontwikkelingen in regelgeving die van belang zijn voor COVA op diverse gebieden bij en zorgt ervoor
dat waar nodig aanpassingen in bedrijfsvoering worden doorgevoerd.
De manager strategie & compliance stelt de jaarlijkse begroting op en maakt tevens de
kwartaalberichtgeving. Ook wordt nauw samengewerkt met de administratie voor het opstellen van het
jaarverslag.
Tevens is de manager strategie & compliance verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het IT beleid
van COVA, daarbij rekening houdend met de eisen die zijn gesteld aan COVA als aanbieder van een
essentiële dienst in tijden van crisis.
De manager strategie & compliance:
- beschikt over aantoonbare ervaring in/met en kennis van de Nederlandse en internationale
oliemarkten, olieopslag, oliehandel en/of grondstoffenhandel (10+ jaar);
- ervaring met complexe beleidsvraagstukken
- beschikt over uitgebreide managementervaring;
- heeft goede kennis van de voor COVA relevante wet- en regelgeving;
- heeft een technische of bedrijfseconomische/juridische achtergrond;
- beschikt over HBO+ werk- en denkniveau;
- een netwerk van contacten in de olie- en olieopslagmarkt is een pré.
Arbeidsvoorwaarden
Beloning is conform schaal 14 of 15 van de BBRA, afhankelijk van het ervaringsniveau van de
kandidaat. Daarboven kent COVA een marktopslag van 10%. De functie kan in deeltijd worden gedaan.
Informatie en sollicitatie
Informatie kan worden verkregen bij de Stichting COVA bij Bart van Holk (06-31952968) of Gertjan ten
Broeke (06-27329403). Sollicitaties kunnen tot 1 juni 2019 worden gestuurd naar vanholk@cova.nl.
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