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STRATEGISCH ADVISEUR  

Dit is je baan 

Jouw rol is gericht op het realiseren van strategische opgaven 

waarbij je beleidsvelden met elkaar weet te verbinden. Je 

opdrachten kenmerken zich door complexiteit en de noodzaak om 

samen te werken, in de organisatie en met de buitenwereld. Soms 

voer je opdrachten uit op verzoek van anderen maar jij bent ook 

degene die zelf visie heeft en deze weet te verwerken tot een 

advies, beleidsvoorstel of projectplan. Je bent dus extern gericht 

en kunt relevante ontwikkelingen in de samenleving aanwijzen en 

op gepaste wijze implementeren in onze organisatie. Daarnaast 

ben je bedreven in het verzorgen van een succesvol 

besluitvormingstraject en kun je dit besluit ook vertalen in 

uitvoering.  

 

Je bent samen met twee collega’s verantwoordelijk voor een 

aantal vaste activiteiten, die onder andere gericht zijn op regionale 

samenwerking, relatiemanagement & lobby, subsidiemanagement 

en onderzoek & statistiek. Wat je exact gaat doen wordt integraal 

afgewogen binnen het cluster strategie. Daarnaast pak je 

vraagstukken binnen ruimtelijk, sociaal en economisch domein op 

die de volgende kenmerken hebben, het gaat om: 
• nieuwe ontwikkelingen die in de organisatie dienen te 

worden opgestart; 
• werkzaamheden die team overstijgend van aard zijn; 
• werkzaamheden die complex zijn, waarvoor strategisch 

vermogen nodig is.  

Je bent onderdeel van het cluster strategie dat is gepositioneerd 

bij de directie. Omdat je complexe opdrachten uitvoert werk je 

veel samen met beleidsmedewerkers, programmamanagers en 

projectleiders, maar ook met de collegeleden. 

Dit neem je mee  
Wij zoeken een resultaatgerichte, verbindende en bestuurlijk 

sensitieve strategisch adviseur met een academisch werk- en 

denkniveau. Het is belangrijk om met gevoel voor politieke 

verhoudingen verbinding te leggen met actoren op ambtelijk en 

bestuurlijk niveau en met de buitenwereld. Daarom is het een pre 

als je een ambtelijk en/of bestuurlijk netwerk bezit in Zuidoost-

Brabant of als je dit makkelijk kan opzetten. Ervaring met werken 

in een politiek-bestuurlijke context is een voorwaarde. Je 

persoonlijkheid is ook van belang, je bent een stevige 

sparringpartner voor college, directie, management  en voor je 

collega’s in cluster strategie. Gezien deze kenmerken van de 

functie wordt enige ervaring gevraagd. Deze functie leent zich dan 

ook uitstekend voor een tweede of derde carrièrestap van een 

overheids- high potential.  

 

Wat bieden wij?  

Afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring bieden we je een 

salaris van maximaal € 5.372 bruto per maand, op basis van een 

36-urige werkweek (functieschaal 11). Het betreft een tijdelijke 

aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vaste 

aanstelling. We zorgen graag dat werk en privé klopt. Daarom zijn 

we flexibel in werktijden en werkplekken en kun je je individuele 

keuzebudget gebruiken voor extra verlof, een opleiding of gewoon 

een nieuwe fiets. Bijvoorbeeld om die geweldig mooie Groote 

Heide te ontdekken.    

Geerts & Partners is in opdracht van de Gemeente Valkenswaard op zoek naar een Strategisch 
adviseur. Ben jij een strategisch adviseur die makkelijk de verbinding weet te leggen? 

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 

 


