
ADVISEUR MILIEU 
(32-36 UUR PER WEEK)
Die veel wil betekenen 
voor onze omgeving

Dit ga je doen
Je werkt binnen het gedreven en multidisciplinaire 
team Omgeving. We houden ons onder meer bezig met 
duurzaamheid, ruimte, wonen, energietransitie en milieu. 
Jij voert de regie over het gemeentelijk milieubeleid, 
adviseert de organisatie over milieuzaken en bent het 
klankbord voor collega’s en bestuurders. 

Leuke collega’s
De onderwerpen, waar jij je mee bezighoudt zijn zeer 
divers. Denk aan bodem, water, lucht en geluid. Je 
bent de enige adviseur voor milieu, maar je hoeft het 
niet alleen te doen. Je collega’s staan altijd klaar om 
je te ondersteunen. We zijn een hecht team dat zaken 
met elkaar regelt en openstaat voor nieuwe collega’s 
met nieuwe ideeën. Daarnaast is er ruimte voor een 
grap en een grol en we vieren successen graag met 
een taartje. Je werkt ook intensief samen met een 
belangrijke partner: de Omgevingsdienst ZuidHollandZuid 
(OZHZ). Je maakt gebruik van hun data, laat zaken door 
de OZHZ onderzoeken en spart met hen over actuele 
ontwikkelingen. Hebben deze invloed op ons beleid en 
de praktijk? Hoe gaan we daar mee om? Soms zet je 
beleidsvoorstellen van OZHZ om naar collegevoorstellen 
voor onze gemeente.

Waarom Molenlanden?
Je maakt de stap naar Molenlanden, omdat je wat voor 
mensen wilt betekenen. In plaats van rapporten te maken, 
sta je midden in de samenleving. Soms pak je met een 

collega de mountainbike om buiten inspiratie op te 
halen. Je hebt veel contacten met mensen. Collega’s, het 
bestuur, externe partners en onze inwoners. Dat geeft je 
energie.

Dit ben jij
Je hebt een Hbo werk- en denkniveau richting milieukunde 
of een vergelijkbare studie. Misschien werk je nu bij een 
bureau of een andere gemeente. Wij komen ook graag in 
contact met starters die denken deze baan aan te kunnen.  
Je pakt zelfstandig zaken op en pakt door om daadwerkelijk 
resultaat te bereiken. Samenwerken zit in je bloed. Je 
kennis deel je graag met je team. Als het nodig is, trek 
je aan de bel bij collega’s, omdat je even wilt sparren. Je 
verbindt je makkelijk met mensen, communiceert prettig 
en bent toegankelijk voor externe partners, bestuur en 
collega’s. 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. 
Het vakantiegeld en een dertiende maand is in dit bedrag 
opgenomen. Het pensioen dat voor je wordt opgebouwd, 
staat los van deze regeling. Wij investeren in je (persoonlijke) 
ontwikkeling, dus we horen graag hoe jij dit ziet. De 
gemeente biedt een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht 
voor loopbaanontwikkeling, goede arbeidsvoorwaarden 
conform de CAO gemeenten. 

Meer informatie?
Heb je inhoudelijke vragen over de baan? Neem dan contact 
op met Anja Monster, 06 520 676 94,  
anja.monster@jouwgemeente.nl. Mail je brief 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. Al voor 
het coronatijdperk werkten wij plaats- en 
tijdonafhankelijk. Net wat onze inwoners of 
het werk van ons vragen. We kennen geen 
leidinggevenden, maar zelforganiserende 
teams. Als team pakken we op wat nodig is; 
ook taken die niet vak-gerelateerd zijn. We 
nemen samen besluiten en hakken knopen 
door. Zelforganisatie draagt bij aan werkgeluk. 
Je krijgt het vertrouwen en de vrijheid om de 
dingen te regelen, zoals jij dat wilt. 


