
Werken bij 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.

Je nieuwe baan
Met het Molenlandse gevoel voor ruimtelijke kwaliteit, adviseer 
je over principeverzoeken en ruimtelijke plannen. Het dagelijks 
bestuur, initiatiefnemers en de vakteams Bouw- en woning 
Toezicht en Projecten bouwen op je inventieve adviezen. In 
samenspel met interne en externe partijen, maak je altijd een 
integrale afweging die leidt tot een gewenst of acceptabel 
resultaat voor alle betrokkenen. Je begeleidt ruimtelijke 

plannen van het vooroverleg tot aan een onherroepelijk 
bestemmingsplan. Dit betekent dat je de gemeente ook 
vertegenwoordigt bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van  
de Raad van State.

Dit ben jij 
Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau met aantoonbare 
kennis van ruimtelijke ontwikkelingen. Buiten de regels om denken? 
Je hebt lef en durft ergens voor te gaan of een duidelijk ‘nee’ te 
geven. Voor alle stakeholders ben je een betrokken en plezierige 
gesprekspartner. Je schakelt snel tussen verschillende initiatieven 
of ruimtelijke plannen en signaleert de onderlinge samenhang 
of contrasten. Alle belangen weet je te verbinden in ruimtelijke 
plannen die je overtuigend presenteert en verwoordt. Als junior 
ben je een talentvolle starter die vol voor deze baan wil gaan of  
een aantal jaren ervaring heeft. 

Aanbod 
Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt een salaris geboden 
van maximaal € 4.048,- bruto per maand (Schaal 9, CAO 
gemeenten) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast ontvang je 
17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget 
(IKB) waarmee je een deel van de arbeidsvoorwaarden naar 
eigen wensen kunt inrichten (je vakantiegeld en een dertiende 
maand). Je pensioen wordt separaat opgebouwd. Verder biedt 
de gemeente een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor 
loopbaanontwikkeling, goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
conform de CAO-gemeenten.

Informatie & solliciteren
Neem voor meer informatie contact op met Sjoerd Raemaekers, 
sjoerd.raemaekers@jouwgemeente.nl of Robbert Kip,  
robbert.kip@jouwgemeente.nl. Mail je cv naar Gert Krijgsman,  
HR adviseur, Gert.krijgsman@jouwgemeente.nl.

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.

JUNIOR ADVISEUR  
RUIMTELIJKE ORDENING  
(36 UUR PER WEEK)

Die buiten de regels om denkt


