
SENIOR PROJECTLEIDER 
GEBIEDSONTWIKKELING
(36 UUR PER WEEK)
Die onze ambitieuze projecten 
in goede banen leidt

Je nieuwe baan
Gemeente Molenlanden staat voor een duurzame, 
toekomstbestendige ontwikkeling van de 20 kernen. 
Een leefbare omgeving waar het goed wonen, werken 
en ondernemen is. Samen met je collega’s van het team 
Projecten maak jij onze ambities waar. Je stuurt een 
aantal multidisciplinaire projectteams aan op inhoud, 
planning en financiën. We werken integraal. Je brengt 
je eigen kennis, ervaring en visie op vraagstukken in, 
maar ook de vernieuwende ideeën van collega’s van 
andere teams. Klimaatadaptatie, energietransitie en een 
circulaire economie zijn thema’s die we bij elk project 
meenemen. Steeds meer initiatieven komen vanuit 
inwoners en bedrijven. Jij voert met alle stakeholders op 
een constructieve manier het gesprek, omdat je gelooft 
dat samenwerken ons verder brengt. Ons team Projecten 
heeft een uitdagende projectenportefeuille. Je kunt dus 
je hart ophalen als je warm loopt voor vernieuwende 
gebiedsontwikkeling en bouwprojecten. 

Dit ben jij
Je hebt een academische of Hbo opleiding en ervaring met 
het leiden van projecten in het fysieke domein. Je kent de 
wet- en regelgeving, de producten van het werkveld en 
maatschappelijke en juridische ontwikkelingen. Misschien 
werk je nu bij een gemeente of een adviesbureau dat 
voor gemeenten werkt. In ieder geval begrijp je hoe een 
politiek-bestuurlijke organisatie functioneert. Op het 
juiste moment stem je af met collega’s, management en 
bestuurders. Je doorgrondt verschillende belangen en 
houdt het algemeen belang goed in het oog. Molenlanden 
heeft projecten, waar je blij van wordt. Je vindt het fijn 
om je talenten in te zetten voor de samenleving en écht 
resultaat van je werk te zien. 

Aanbod
Het salaris bedraagt maximaal € 5.372,- bruto per maand (cao 
gemeenten schaal 11) bij een 36-urige werkweek. Voor zeer 
ervaren kandidaten is een salaris in schaal 12 bespreekbaar. 
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. 
Verder biedt de gemeente een aantrekkelijk werkklimaat 
met aandacht voor loopbaanontwikkeling en de gebruikelijke 
arbeidsvoorwaarden conform de cao gemeenten. Je start 
met een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met de intentie om 
deze om te zetten naar een vast dienstverband.

Meer informatie?
Bel voor meer informatie met Dick Verwoert, 06- 1562 5357 of 
mail naar dick.verwoert@jouwgemeente.nl. Dick spart graag 
met jou over het vak via Teams of tijdens een wandeling door 
het mooie Molenlanden. 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. 


