
De ideale werkgever
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
Je werkt bij het vakteam Projecten met enthousiaste collega’s die 
één doel voor ogen hebben. Een duurzame ontwikkeling van onze 
kernen en een prettige leefruimte voor inwoners en bedrijven. 
Samen brengen jullie ruimtelijke initiatieven tot leven! Jij hebt een 
belangrijke rol in het projectteam als inhoudelijke sparringpartner 
van de projectleider. Voor de projecten waar je aan werkt, bewaak 
je de planning en zet je de administratie op. Het is leuk dat je ook 
de interne en externe communicatie kan verzorgen. Denk aan het 
maken van interne voortgangsrapportages en externe brieven 
voor bewoners. Verder bereid je (stuurgroep)vergaderingen voor, 
maakt verslagen en monitort de opvolging van actiepunten. Je 
verzamelt voortgangsoverzichten en signaleert, analyseert  
en rapporteert afwijkingen. Je gaat onder andere meewerken 
aan het programma huisvesting van de gemeente Molenlanden. 
Onderdeel daarvan is de bouw van onze nieuwe werklocatie en de 

verbouwing van een bestaand pand. Een interessant en  
uitdagend project, want je gaat gebouwen opleveren waar  
zowel de inwoners, de gemeenteraad, ondernemers als je  
eigen collega’s gebruik van gaan maken.

Dit ben jij
Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding, bijvoorbeeld 
ruimtelijke ordening, stedenbouw, sociale geografie of 
planologie en/of aantoonbare werkervaring of affiniteit met 
gebiedsontwikkeling. Als ambitieus talent zou je in de toekomst 
willen doorgroeien naar projectleider! Dan is dit de eerste stap. 
Je hebt hiervoor alle competenties in huis die je graag verder 
wilt ontwikkelen. Je bent een kei in organiseren en plannen, 
bewaakt de grote lijnen, maar kan ook flexibel schakelen als 
dat nodig is. Mensen vinden het makkelijk om je te benaderen 
en jij stapt graag op mensen af. Jij schakelt makkelijk tussen de 
niveaus en verstaat de taal van andere disciplines en partners 
in de gemeente. En bovenal voel je je verantwoordelijk voor het 
bereiken van de afgesproken resultaten. Ben je net afgestudeerd 
óf al een tijdje aan het werk en wil je graag een andere richting 
op? In beide gevallen nodigen wij jou van harte uit om op deze 
vacature te reageren.

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 keuze-
budget (IKB) waarmee je een deel van de arbeidsvoorwaarden 
naar eigen wensen kunt inrichten. Verder biedt de gemeente  
een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaan-
ontwikkeling, goede secundaire arbeidsvoorwaarden  
conform de CAO-gemeenten.

Informatie en Solliciteren
Bel voor meer informatie met Annika van Wensveen, 06 - 46 93 58 72 
of mail naar annika.vanwensveen@jouwgemeente.nl. Mail je 
sollicitatiebrief en CV naar Gert Krijgsman, HR-adviseur via  
gert.krijgsman@jouwgemeente.nl. Solliciteren kan tot  
9 augustus 2021.

Gemeente Molenlanden is een innovatieve gemeente 
in de Zuidelijke Randstad met een grenzeloze ambitie. 
Wij stellen onze inwoners centraal en sluiten aan op 
initiatieven, waarbij we actief aanwezig zijn in de 
twintig karakteristieke kernen. We verbinden ons 
met 43.500 inwoners, ondernemers en partners in de 
regio door hen te ontmoeten, kennis te delen, samen 
oplossingen te vinden en elkaar te inspireren.

PROJECTONDERSTEUNER 
GEBIEDSONTWIKKELING
(36 UUR PER WEEK) 


