RAADSADVISEUR
(18 uur per week)
Een digitaalvaardige
doener en denker

Gemeente Molenlanden is een innovatieve gemeente
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.
De raad van Molenlanden
De raad van Molenlanden bestaat uit 27 leden verdeeld over
zes fracties. De raad heeft de ambitie om zich te ontwikkelen
op het gebied van participatie met inwoners (kerngericht
werken) en zich sterk te positioneren in de regio.

middelen die de raad gebruikt bij het besluitvormingsproces.
Dit houdt in dat je een goede gesprekspartner bent voor de ICT
afdeling en de aanbesteding van AV-middelen coördineert. Als
goede collega spring je bij of vervang je griffiemedewerkers als
dat nodig is.

Dit ben jij
Je hebt minimaal een HBO denk- en werkniveau. De lokale
politiek heeft je interesse. Processen en mensen verbinden,
dat doe je graag. Je weet precies wat er speelt, schudt
oplossingen voor problemen uit je mouw en kunt met
verschillende mensen prettig samenwerken. Met de nodige
diplomatie en creativiteit weet je iedereen mee te krijgen. Het
is belangrijk dat je voldoende bagage hebt om te werken als
tweede plaatsvervangend raadsgriffier. Je kunt dat bij voorkeur
aantonen door je opleiding en/of ervaring op een griffie.

Aanbod
De griffie van gemeente Molenlanden werkt in een
collegiaal team: de raadsgriffier, twee raadsadviseurs
en twee ondersteunende collega’s (totaal ruim 3,5 fte).
De griffie ondersteunt de raad en zijn commissies bij
alle werkzaamheden en opereert in een dynamische
omgeving die, mede door de recente herindeling, nooit
saai is. Met veel plezier brengt de griffie structuur aan
in het besluitvormingsproces en adviseert zij de raad
en raadsleden bij hun dilemma’s en ontwikkelingen.
Alle collega’s van de griffie leveren een bijdrage aan de
ontwikkeling van de raad.

Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt een salaris
geboden van maximaal € 4.225,- bruto per maand (CARUWO schaal 10) bij een 36-urige werkweek. 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).

Je nieuwe baan

Informatie & solliciteren

Je hebt een frisse kijk op de toekomst en het functioneren van
de lokale democratie. Gebaseerd op je kennis van zaken en
visionaire vermogens, geef je essentiële input om ambities van
de raad te ontwikkelen en te realiseren. Hands-on, regel je de
voorbereiding en invulling van gespreksavonden van de raad. Je
vindt het een uitdaging om ‘de sterke schakel’ te zijn tussen de
raad, inwoners, organisaties, bedrijven en anderen betrokkenen.
Namens de griffie ben je het aanspreekpunt voor de ICT

Neem voor meer informatie contact op met
Marjolein Teunissen, raadsgriffier Molenlanden,
marjolein.teunissen@jouwgemeente.nl .Mail je
motivatie en cv naar Tjalling Reitsma, HR adviseur,
tjalling.reitsma@jouwgemeente.nl. Solliciteren kan tot
en met dinsdag 18 maart 2019. De eerste gespreksrond
is gepland op 25 of 26 maart en de tweede gespreksronde
op 1 of 3 april 2019 (mogelijk ’s avonds).

