De gemeente Heumen ligt ten zuiden van Nijmegen in een prachtige afwisselende omgeving met
stedelijke voorzieningen op fietsafstand. Onze gemeente telt bijna 17.000 inwoners, verdeeld over
de kernen Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt, waarvan Malden de grootste is. Hier
bevindt zich ook het gemeentehuis.
De dienstverlening aan burger en bestuur staat centraal en wordt steeds aan de eisen van de
tijd aangepast. Belangrijke bestuurlijke thema’s zijn leefbaarheid, participatie en duurzaamheid.
De gemeente Heumen is een moderne werkgever, die oog heeft voor de hedendaagse
ontwikkelingen. We streven naar een goede balans tussen werk en privé, scholing is een
onderdeel van de loopbaan en goede onderlinge samenwerking tussen teams en afdelingen
vinden we essentieel. De gemeente Heumen faciliteert een werkomgeving waarin mensen, en
hiermee de organisatie, zich kunnen ontwikkelen. Daarbij kenmerkt de organisatie zich door een
platte structuur en een open en informele cultuur.
De griffie valt direct onder de gemeenteraad van de gemeente Heumen en maakt geen onderdeel
uit van de ambtelijke organisatie. De griffie is verantwoordelijk voor het adviseren, organiseren
en faciliteren van de gemeenteraad. De griffie bestaat uit de griffier, een
raadsadviseur/plaatsvervangend griffier en een griffiemedewerker. Voor de
raadsadviseur/plaatsvervangend griffier is een vacature ontstaan.
De gemeenteraad van Heumen is op zoek naar een
raadsadviseur / plaatsvervangend griffier
voor 28 uur per week
Wat ga je doen?
Je ondersteunt en adviseert samen met de raadsgriffier, die eindverantwoordelijk is, de raad, zijn
commissies en zijn werkgroepen.
Je opereert zelfstandig en vervult een verbindende rol tussen gemeenteraad, het college en de
ambtelijke organisatie. Je draagt bij aan de ontwikkeling van de raad en zijn commissies.
De taken worden verdeeld tussen de griffier en de raadsadviseur. De commissies en werkgroepen
worden verdeeld in overleg, naast de overige dagelijkse werkzaamheden. Bij afwezigheid vervangen
de griffier en de raadsadviseur elkaar.
De griffiemedewerker voert grotendeel de uitvoerende taken uit.
Wij zoeken een raadsadviseur die affiniteit heeft met:




De communicatie in het algemeen, zowel extern als intern en de inzet van sociale
media.
De uitvoerende taken waar de griffiemedewerker niet aan toe komt.
Mogelijk de ondersteuning van de Rekenkamercommissie.

Wat vragen wij van jou?
We zoeken een energieke en enthousiaste collega met ervaring in een gemeente op een griffie
en/of politieke ervaring. Je hebt aantoonbaar HBO/WO niveau; Je hebt analytisch vermogen en
bent in staat om hoofdlijnen om te zetten in concrete activiteiten, je ziet de hoofdlijnen bij details.
Je hebt affiniteit met het openbaar bestuur en de onafhankelijke positie van de griffie past bij jou.
Je speelt proactief in op ontwikkelingen uit de omgeving. Je bent contactueel sterk, je kunt je
verplaatsen in de belangen van de gemeenteraad en je kunt de verbinding leggen met de ambtelijke

organisatie. Je weet van aanpakken, je kunt omgaan met deadlines en je bent oplossingsgericht. Je
bent stressbestendig en flexibel. Je bent vaardig in ICT en vaardig met moderne
communicatiemiddelen.
Wij bieden
Een interessante en uitdagende baan in een actieve en inspirerende organisatie. Je krijgt een
tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar met zicht op een vaste aanstelling. Afhankelijk van
kennis en ervaring word je ingedeeld in schaal 9. Het salaris bedraagt bij 36 uren per week
maximaal € 3805,- (eind schaal 9).
Solliciteren
Voor deze functie wordt tegelijkertijd in- en extern geworven. Een assessment maakt mogelijk deel
uit van de selectieprocedure. Past deze functie bij jou, dan zien we je reactie graag uiterlijk 31maart
tegemoet. Je kunt alleen solliciteren via de sollicitatiebutton op www.werkeningelderland.nl.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de interim-griffier, Els Boers via
0651699887. Het functieprofiel is te vinden via www.heumen.nl/vacatures.
De eerste gesprekken staan gepland op dinsdagavond 16 april.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

