
De ideale werkgever
Wij zijn dé ideale werkgever voor mensen die houden van 
vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Al vóór het 
corona-tijdperk werken wij plaats- en tijdonafhankelijk. 
Je bepaalt zelf waar je werkt en wanneer je werkt in 
overleg met collega’s. 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. Spreekt onze manier van werken je aan? 
Dan komen we graag snel met je in gesprek.

Dit ga je doen
Je bent onderdeel van het cluster Veiligheid binnen het 
team Bestuur, Veiligheid en Kabinet. Het team adviseert de 
burgemeester en het bestuur over en bereidt de organisatie 
voor op calamiteiten en crises. Daarbij spelen thema’s, zoals 
openbare orde, integrale veiligheid, crisisbeheersing en 
brandweerzaken een rol. Jij maakt beleid voor een diversiteit 
aan veiligheidsprojecten. Input hiervoor haal je op bij veel 
stakeholders in het veiligheidsdomein. Je werkt nauw 
samen met diverse in- en externe partners zoals de politie, 
de brandweer, woningbouwcorporaties, zorginstellingen 
en de veiligheidsregio. Met hen toets je of je beleid in de 
praktijk gaat werken. Je vindt het leuk dat je breed wordt 
ingezet in het cluster Veiligheid. Je geeft vakinhoudelijke 
ondersteuning aan de bestuursadviseur Openbare Orde en 

Veiligheid, de organisatie en het bestuur over uiteenlopende 
thema’s. De klusjes horen er ook bij. Je bent hands-on, 
maakt verslagen of werkt een casus uit. Jij begrijpt hoe een 
politiek-bestuurlijke omgeving functioneert. Wie moet je 
wanneer informeren en laten aanhaken? Wat is haalbaar en 
gaat effect sorteren? Mensen zitten graag met jou om de 
tafel. Je hebt een directe manier van communiceren. Lastige 
onderwerpen leg je op tafel en maak je bespreekbaar. Je 
wordt door collega’s en partners gewaardeerd als stevige, 
inhoudelijke gesprekspartner. 

Dit ben jij
Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau. De focus ligt op 
openbare orde en veiligheid, maar het is een pre als je ook 
wat weet over crisisbeheersing. De hectiek in je baan geeft 
je energie. Wat er ook gebeurt; jij blijft altijd rustig, bewaakt 
het overzicht en stelt prioriteiten. Je verbindt je, schakelt 
makkelijk op veel niveaus en weet altijd de juiste toon aan te 
slaan om mensen trefzeker mee te laten bewegen. Je weet 
hoe de hazen lopen bij een publieke organisatie.  

Wat bieden wij?
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris 
maximaal € 4.494,- bruto per maand (CAO GEMEENTEN 
schaal 10) 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 je 
arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Je hebt 
de mogelijkheid om dit bedrag maandelijks of jaarlijks te 
laten uitkeren. Het vakantiegeld en een dertiende maand is 
in dit bedrag opgenomen. Het pensioen dat voor je wordt 
opgebouwd, staat los van deze regeling. Verder bieden we 
een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor (loopbaan)
ontwikkeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Voor informatie
Meer weten over deze baan? Neem dan contact op met  
Wille-Anne van ’t Zelfde 06 - 53 51 03 27.  Mail je sollicitatiebrief 
en CV naar lizette.jumnoodoo@jouwgemeente.nl en bel haar 
met vragen over de procedure, 06 - 11 56 45 60. 

De 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.  

BELEIDSMEDEWERKER  
OPENBARE ORDE  
EN VEILIGHEID  
(32-36 UUR PER WEEK) 


