
ADVISEUR KLIMAAT, AFVAL 
EN CIRCULARITEIT 
(32-36 UUR PER WEEK)
Een doorpakker die samen aan de slag gaat

Dit ga je doen 
Voor ongeveer 60% van je tijd ben jij de gemeentelijk 
projectleider Klimaatadaptie. Je pakt de uitvoering van 
de Lokale Klimaatadaptatie Strategie op samen met 
vakteams en betrokken inwoners en partijen. Er is een 
uitvoeringsplan en je krijgt de vrijheid om hiermee aan 
de slag te gaan. Onze visie is om dit écht samen met 
inwoners te doen. Wat voor particuliere initiatieven zijn er 
al? Hoe kunnen we deze verder brengen? En hoe zorgen we 
dat inwoners andere inwoners stimuleren? Jij weet mensen 
te verleiden om in actie te komen. Uiteraard sluit je ook 
aan bij alle (regionale) bijeenkomsten en overleggen over 
dit onderwerp.

De andere 40% van je tijd besteed je aan afval en 
circulariteit. Voor circulariteit is er nog geen plan en wordt 
er veel gevraagd van je pioniersgeest. Je bent de kartrekker 
en stimuleert collega’s en inwoners op een enthousiaste 
manier. We willen afval verminderen, voorkomen en 
hergebruiken. Circulariteit gaat uit van een wereld zonder 
afval, want afval zien we als een waardevolle bouwsteen 
c.q. product. Logischerwijs ben je ook de ambtelijk 
accounthouder voor de regionale reinigingsdienst. Je 
houdt actief toezicht op de uitvoering van afspraken en 
financiën. In de regio ben je aan de voorkant betrokken bij 
voorstellen, waarvoor je je input levert. Je adviseert het 
bestuur over jaarrekening, begroting en beleidsadviezen en 
collega’s kunnen met vragen bij je terecht.

Waarom kies je voor Molenlanden?
Je kiest voor Molenlanden, omdat je veel affiniteit met 
de thema’s hebt en deze uitdagende baan zelf kunt 

vormgeven. Het is fijn om te werken vanuit een leuk 
team en samen met gemotiveerde collega’s van alle 
disciplines. Je vindt het gaaf dat Molenlanden werkt 
met zelforganiserende teams zonder leidinggevenden. 
Verantwoordelijkheid ligt dus laag in de organisatie en dat 
past bij jou.

Dit ben jij
Je hebt een Hbo denk- en werkniveau en kennis van 
klimaatadaptie en/of afval en circulariteit. In je werk ben 
je al met een van deze onderwerpen bezig geweest. Voor 
jou is het trouwens makkelijk om je in nieuwe thema’s 
te verdiepen. Je vindt het leuk om met collega’s en 
inwoners aan de slag te gaan. Gewoon doen, is je motto. 
Als rasechte doorpakker heb je een enorme drijfkracht en 
weet je mooie resultaten neer te zetten. Je geeft graag 
ruimte aan ideeën en meningen van anderen. Dat maakt 
je een prettige en constructieve partner die makkelijk te 
benaderen is voor inwoners, samenwerkende partijen, 
bestuur en collega’s. Je schakelt snel, praat op elk niveau 
en pakt zelfstandig je taken op. Planmatig werken past 
bij jou en je neemt anderen daarin mee. Je inspireert 
en motiveert waar nodig. Binnen je functie bouw je een 
netwerk op dat je goed onderhoudt. 

Aanbod
Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt een salaris 
geboden van maximaal € 4.671,- 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 
de arbeidsvoorwaarden naar eigen wensen kunt inrichten. 
Verder biedt de gemeente een aantrekkelijk werkklimaat 
met aandacht en ruimte voor loopbaanontwikkeling,  goede 
arbeidsvoorwaarden conform de cao gemeenten.

Meer informatie?
Heb je inhoudelijke vragen over deze baan? 
Neem dan contact op met Anja Monster, 06-520 676 94, 
anja.monster@jouwgemeente.nl. 
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij 
Alice Bosse, HR-adviseur, 06-317 525 21, 
alice.bosse@jouwgemeente.nl. Mail je sollicitatiebrief en cv 
naar Lizette Jumnoodoo, hrmolenlanden@jouwgemeente.nl.

Gemeente Molenlanden is een innovatieve 
gemeente in de Zuidelijke Randstad met 
20 kernen en een grenzeloze ambitie. 
Als je houdt van vrijheid, vertrouwen en 
verantwoordelijkheid pas je goed bij onze 
manier van werken. We hebben bijvoorbeeld 
geen leidinggevenden, maar zelforganiserende 
teams die verantwoordelijkheid nemen voor 
hun eigen taken. Al voor het coronatijdperk 
werkten wij plaats- en tijdonafhankelijk. Ook 
krijg je alle ruimte om inhoud te geven aan je 
nieuwe baan. 


