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JUNIOR STRATEGISCH ADVISEUR  

Wat ga je doen?  
Je fungeert als junior strategisch adviseur. Jouw rol bestaat uit 
verschillende onderdelen. Je bent onder andere actief in het 
uitvoeren van opdrachten en beleidstrajecten waarin je 
meerwaarde brengt door beleidsvelden met elkaar te verbinden 
vanuit een integrale kijk. Daarnaast werk, denk en ondersteun je 
mede het opstellen van koersbepalende visie(s) en evaluaties van 
en reflectie op beleid. Jouw rol kent ook een meer procesmatige 
component, waarin je, in samenspraak met de organisatie, de 
agenda voor de commissie- en raadsvergaderingen opstelt.  Je 
dient als ware als spil tussen de ambtelijke organisatie, het college 
en de griffie. Je bevindt je dus op en rondom complexe, politiek 
bestuurlijke vraagstukken. 
 
Positie in de organisatie 

 Je vormt samen met twee collega’s het cluster strategie. Dit 
cluster is gepositioneerd bij de directie. De adjunct-directeur is je 
leidinggevende. Je werkt in opdracht van de directie en van de 
teammanagers van de teams Sociaal Economisch Beleid, Ruimtelijk 
Beleid en Programma’s & Projecten. Je werkt veel samen met 
beleidsmedewerkers, programmamanagers en projectleiders, maar 
ook met de collegeleden. 
 

Wie neem je mee?  
Jij bent een resultaatgerichte, verbindende en bestuurlijk 
sensitieve junior strategisch adviseur met een academisch werk- 
en denkniveau. Je hebt gevoel voor politieke verhoudingen en de 
gave om verbinding te leggen met actoren op ambtelijk en 
bestuurlijk niveau en met de buitenwereld. Je kunt je ontwikkelen 
tot stevige sparringpartner voor directie, management en college. 
Je persoonlijkheid past in het team van het cluster Strategie. Deze 
functie leent zich perfect voor een starter die een vliegende start 
van zijn carrière ambieert. 

 
Deze functie leent zicht tevens voor een tweede loopbaanstap, 
indien je niet meer dan twee jaar werkervaring hebt. Onze 
kernwaarden zijn empathisch, gelijkwaardig, oplossingsgericht en 
daadkrachtig. Hiernaar handelen is voor jou vanzelfsprekend! 

 

Wat bieden wij?  

De mogelijkheid om jezelf breed ontwikkelen binnen een 

ambtelijke organisatie.  

Een dynamische werkomgeving bij een ambitieuze gemeente.  

Je krijgt de kans om werkzaam te zijn in nabijheid van college en 

management van de gemeente Valkenswaard. De sfeer is direct 

en open: zowel met interne collega’s als met bestuurders is 

dagelijks contact en daardoor kun je snel schakelen.  

De gemeente Valkenswaard werkt met hun programma “sterk in 

je werk” continu aan de organisatie, daarbij is persoonlijke 

ontwikkeling een belangrijk onderdeel.  

Een dienstverband van twee jaar. Het voornemen bestaat om na 

de periode van twee jaar bij goed functioneren je dienstverband 

om te zetten naar onbepaalde termijn.  

Een goede beloning passend met de inhoud van de functie. De 

indicatieve schaal is salarisschaal 9.  

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals betaald 

ouderschapsverlof, ver- en aankoop van verlofdagen, 

opleidingsfaciliteiten en een eventuele werkgeversbijdrage in de 

ziektekostenpremie.  

   

Word je hier helemaal enthousiast van?  

De gemeente Valkenswaard wordt in deze 

procedure begeleid door Geerts & Partners. 

Herken jij je in de persoon die wij zoeken en 

werk je graag in een organisatie waar je je thuis 

voelt en helemaal jezelf mag zijn, ongeacht je 

leeftijd, achtergrond, geslacht, geaardheid of 

beperking? Solliciteer dan uiterlijk vóór 24 

oktober 2022.  

Upload je sollicitatie via onze website: 

https://www.geerts-partners.nl/vacatures. Wil 

je meer informatie over de functie bel dan met 

Kenzo van Hassel bereikbaar op 06 44 13 13 

11 of Roel van Krimpen bereikbaar op 06 20 

56 17 15 

 

Geerts & Partners is in opdracht van de Gemeente Valkenswaard op zoek naar een Junior Strategisch 
adviseur. 


