OP WEG NAAR MOLENLANDEN
Gemeente Molenlanden is dé ideale werkgever voor mensen die houden van vrijheid,
vertrouwen en verantwoordelijkheid. Wij werken bijvoorbeeld écht plaats- en tijdonafhankelijk.
Je bepaalt zelf waar je werkt en wanneer je werkt. Ook krijg je alle ruimte om inhoud te geven
aan je nieuwe baan. Jouw ideeën zijn meer dan welkom. We gaan uit van zelforganisatie:
teams nemen verantwoordelijkheid voor de eigen werkzaamheden, monitoren hun prestaties
en passen waar nodig hun werkstrategie aan. Zij luisteren naar wat de ander nodig heeft en
zien win-win-oplossingen. Het gaat om partnerschap en samenspel. Spreekt onze manier van
werken je aan? Dan komen we graag snel met je in gesprek.

GEMEENTE MOLENLANDEN
De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard gaan op 1 januari 2019 samen verder als
gemeente Molenlanden. Een innovatieve plattelandsgemeente in de Zuidelijke Randstad
met een grenzeloze ambitie. We gaan voor een vijf sterren-dienstverlening, waarbij we actief
aanwezig zijn in de twintig karakteristieke kernen. We verbinden ons met 43.500 inwoners en
ondernemers door hen te ontmoeten, kennis te delen, samen oplossingen te vinden en elkaar
te inspireren. En natuurlijk kijken we over de grenzen van onze groene oase en werken we
samen met partners in de regio en daarbuiten.

Beleidsmedewerker Veiligheid & Kabinet
(0,8 fte, 28,8 uur per week)
Professional of gemotiveerde starter
JE NIEUWE BAAN
Binnen het vakteam ‘Bestuur, Veiligheid en Kabinet (BVK)’ heb je een afwisselende
baan gericht op kabinetszaken én veiligheid. Kabinetszaken is klaar voor een verdere
professionalisering en upgrading. Je maakt hiervoor beleid en duidelijke richtlijnen, waarbij
je samenhang, borging en verbinding binnen onze organisatie meeneemt. Je vindt het
prettig om vinger aan de pols te houden door de uitvoering van beleid te coördineren samen
met het bestuurssecretariaat. Het college van burgemeester en wethouders treedt vaak op
bij representatieve en protocollaire aangelegenheden. Je bent een goede sparringpartner,
biedt waar het maar kan een helpende hand en coördineert oﬀiciële bezoeken, ontvangsten,
recepties enzovoorts. Onder jouw toeziend oog verloopt elke bijeenkomst soepel. De focus
ligt in de komende periode op kabinet en protocol. Op het gebied van veiligheid, ondersteun
je de bestuursadviseur Openbare Orde en Veiligheid door je vakkennis in te brengen.
Bovendien behandel je complexe vergunningen voor evenementen en drank- en horeca. Extra
aandacht heb je voor het intensiveren van de aanpak woon- en adresfraude en het deﬁniëren
van de rol en taken gemeente ten aanzien van cybercrime.
DIT BEN JIJ
Je hebt een HBO werk- en denkniveau. Als professional of gemotiveerde starter ben je
pragmatisch en bestuurlijk sensitief. Je opstelling is dienstverlenend, zakelijk en vriendelijk.
Door je positieve stijl van communiceren en je persoonlijkheid ken je snel de weg bij onze

organisatie met een politiek-bestuurlijke context. Collega’s weet je voor je te winnen met je
vernieuwende en inspirerende ideeën. Je bent ﬂexibel, stressbestendig, zegt wat je doet en
doet wat je zegt. Kortom: jij werkt zelfstandig en neemt de verantwoordelijkheid voor je werk.
AANBOD
Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt een salaris geboden van maximaal
€ 3.805,- bruto per maand (CAR-UWO schaal 9) bij een 36-urige werkweek. Binnen de functie
zijn ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden. Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je
17,05% van jouw salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een
deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente
naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke
secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR)
en Uitwerkingsovereenkomst (UWO).
CONTACT EN INFORMATIE PROCEDURE
Bel voor meer informatie met Marien Jongkind, Vakteam BVK, 06 - 10 52 56 67 of mail naar
marien.jongkind@jouwgemeente.nl. Mail je sollicitatiebrief en CV naar Gert Krijgsman,
HR adviseur, gert.krijgsman@jouwgemeente.nl.
Solliciteren kan tot en met 22 december 2018.
Een klikgesprek met de burgemeester maakt onderdeel uit van de procedure.

