
 

 

 

 

 
 
 
Als senior projectleider van Gemeente Heusden ga jij aan de slag met complexe projecten: de 
ontwikkeling van een medische high tech campus op een landgoed waar werken en wonen 
samengaan, de realisatie van een duurzame woonwijk waar de natuur zijn gang mag gaan, op 
historisch interessante locaties met een vleugje magie. Samen met een gedreven team in onze 
organisatie die denkt in mogelijkheden, draag je bij aan de gebiedsontwikkeling van Gemeente 
Heusden. 
 
Dit ga je doen 
Als senior projectleider gebiedsontwikkeling in de gemeente Heusden werk je aan 
woningbouwprojecten, zoals het Geerpark. Een van de duurzaamste woonwijken in Nederland. Maar 
ook leid je innovatieve projecten zoals de ontwikkeling van Landgoed Steenenburg gelegen in het 
voormalige Land van Ooit. Plekken waar historie, magie en innovatie hand in hand gaan. En dat in 
een organisatie die voorop loopt in burgerparticipatie. Samen met een bevlogen team, dat gezamenlijk 
de schouders zet om ambities waar te maken. Klik hier voor de vacaturefilm. 
 
Extra interessant aan deze baan 

• Wij werken volgens de Heusdense aanpak; onze eigen manier van projectmatig werken. 
“Dromen met een deadline” is ons motto. Samen met de bestuurders en burgers bepaal je wat 
we willen realiseren in de gemeente en hoe we dat doen. Als projectleider word je 
ondersteund in jouw werk door een betrokken project assistent. 

• Gemeente Heusden is een middelgrote gemeente in Noord-Brabant. We zijn groots in de 
disciplines die we in huis hebben, maar voelen kleinschalig aan.  

• Werken in een warme informele cultuur. 
• Vrijheid en ruimte om je verantwoordelijkheid te nemen. Je mag handen en voeten geven aan 

de merkbelofte van Heusden: Dromen, Doen, Heusden! 
 

Voor de bemiddeling voor deze functie kun je rekenen op Geerts & Partners. En dus op persoonlijk 
contact met een ervaren adviseur die zich verdiept in jouw wensen en ambities, én die het werkveld 
als geen ander kent.  
 

Dit krijg je 
Je wordt lid van team Heusden. Je krijgt volop ruimte voor ontwikkeling. Van jezelf en van de 
organisatie als trotse mede MogelijkMaker. 
 
Wat je verder krijgt: 

• Een bruto maandsalaris van minimaal € 4.447,- tot maximaal € 6.103,-. 

Senior projectleider gebiedsontwikkeling 

   

36 uur Heusden Max. 6103  

 Wil je meer weten over deze baan? Of over de meerwaarde van Geerts & 
Partners voor jou? Bel of app Roos Los, senior-adviseur (06 – 27 58 50 38), om 
een afspraak te maken voor een kop koffie.  

https://geerpark.nl/
https://www.landgoed-steenenburg.nl/nl
https://youtu.be/2m-gQoeCSY4


 

 

 

 
• 17,05% IKB. 
• Opleidingen. 
• Laptop en mobiel.  
• Aansluiting bij Pensioenfonds ABP. 
• Flexibel werken en een thuiswerkvergoeding. 

 

Hier ga je werken 
De gemeente Heusden is een warme organisatie waar je je welkom voelt. We ontmoeten elkaar vaak 
formeel en informeel. Zo organiseren we gezellige personeelsbijeenkomsten en is er de mogelijkheid 
om samen met je collega’s te sporten. In Heusden krijg je ruimte en vrijheid met de daarbij behorende 
verantwoordelijkheid om ambities waar te maken. We vinden ontwikkeling van onze medewerkers 
belangrijk en leren van en met elkaar in onze eigen Heusdense School. Jouw team bestaat uit 11 
collega’s (5 projectleiders, 4 projectassistenten en 2 medewerkers kavelwinkel), waar fijn wordt 
samengewerkt. 
 
Dit breng je mee 
Je bent een resultaatgerichte senior projectleider, die verantwoordelijkheid durft te nemen en te 
dragen. Je kunt makkelijk schakelen met de diverse stakeholders en omgaan met 
belangentegenstellingen. Je bent je bewust van de bestuurlijke gevoeligheden van sommige 
projecten. Je weet op tijd je opdrachtgevers te betrekken bij belangrijke besluiten. Goed samenwerken 
zit in jouw genen. Je communiceert makkelijk met je collega’s en betrokken partijen, zodat iedereen 
aangehaakt blijft op het project. Je levert een pro-actieve bijdrage als ambassadeur van het 
projectmatig werken. Je enthousiasmeert en coacht jouw collega MogelijkMakers en bent een 
cultuurdrager van onze merkbelofte en kernwaarden. Dit alles met een gezonde dosis humor. 
Verder breng je mee: 

• Een afgeronde relevante HBO/ Wo opleiding. 
• Ruime ervaring met de aansturing van ruimtelijke projecten. 

 
Word Senior projectleider gebiedsontwikkeling bij Gemeente Heusden 
Upload je motivatie en cv via: www.geerts-partners.nl/vacatures/. Je kunt reageren tot en met 4 april 
2023. Wil je eerst meer weten over de functie of de organisatie? Of heb je vragen over de 
sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Roos Los, senior-adviseur via 06 – 27 58 50 38 of 
roos.los@geerts-partners.nl. Een app-bericht sturen kan ook. 
 

Goed om te weten 
• De oriënterende gesprekken met Roos Los vinden plaats op 5 april 2023 in Tilburg 
• De gesprekken bij Gemeente Heusden zijn gepland op 13 april 2023 in de ochtend ( 1e ronde) 

en op 19 april 2023 in de middag ( 2e ronde). 
• Een selectieassessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
• Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.  

 

Dit doet Geerts & Partners voor jou 
De adviseurs van Geerts & Partners werven en selecteren kandidaten op directie- en 
managementniveau in het publieke domein. We stellen jouw ambities en wensen centraal, denken 
actief met je mee en openen graag ons uitgebreide netwerk voor je. 
 
 

http://www.geerts-partners.nl/vacatures/
tel:0627585038
mailto:roos.los@geerts-partners.nl
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