
Als gemeentesecretaris bij gemeente Bunnik sta je dicht bij de inwoners en kun je bijdragen 
aan de grote ambities die onze gemeente heeft. Omvangrijke woningbouwprojecten en een 
goede positionering van de gemeente in de snelst groeiende regio van Nederland maken het 
werk dynamisch. Als directeur sta je aan de lat om onze organisatie toekomstbestendig te 
maken. Bij ons vind je werk dat er toe doet. 

Dit ga je doen 
Aan de collegetafel denk jij als stevige oplossingsgerichte adviseur graag mee en hou je de 
collegeleden waar nodig een spiegel voor. Je gaat met open vizier op pad in de regio om samen met 
onze partners de samenwerking te versterken. De grote opgaven die er liggen kunnen en willen we 
niet alleen uitvoeren. Bunnik groeit en dat vraagt om een slagvaardige visie en adequate uitvoering. Jij 
zorgt ervoor dat het managementteam (MT) goed in positie wordt gebracht om met inhoudelijke 
expertise hieraan bij te dragen. Daarbij geef je sturing en richting; koersvast waar nodig, flexibel waar 
het kan. Voor jou als WOR bestuurder is de ondernemingsraad (OR) een gelijkwaardige 
sparringpartner, die je vroegtijdig betrekt bij veranderingen. 

Extra interessant aan deze baan 
• Onze toekomstgerichte agenda richt zich op een veelheid aan opgaven: van jeugdzorg tot

duurzaamheid, van gebiedsontwikkeling en nieuwbouw tot organisatieontwikkeling. Zo zijn we
trots op de samenwerking met de vijf gemeenten in Zuid Oost Utrecht en op de
gebiedsontwikkeling van de Stationsomgeving en onze nieuwbouwwijk Kersenweide.

• Met onze compacte organisatie pakken we zoveel mogelijk op. Echter onze middelen zijn
beperkt dus dit vraagt om het maken van gefundeerde afwegingen en keuzes. Onze lange
termijnvisie, de strategische agenda, helpt ons daarbij. We worden daarbij ondersteund door
onze strategen.

• Er liggen volop kansen op het gebied van regionale samenwerking; door deze te verzilveren
vergroten we onze uitvoeringskracht en dat is nodig om onze ambities te kunnen blijven
realiseren.

• In onze organisatie wordt hard gewerkt met hart voor onze inwoners. Wij willen graag
wendbaar en toekomstbestendig zijn. Daarom ontwikkelen wij onszelf. We staan open voor
vernieuwing, jouw frisse blik en visie daarop.

Er is een uitgebreide profielschets beschikbaar. Klik hier voor een eerste kennismaking met onze 
organisatie: Vacaturefilm.  

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.  

gemeentesecretaris/directeur 

36 uur Bunnik Max. 7.977,- 

https://www.geerts-partners.nl/wp-content/uploads/Gemeente-Bunnik-Profielschets-Gemeentesecretaris-Directeur-LK.pdf
https://youtu.be/M-TL0lmFuSc


 

 

 

 
Dit krijg je 
Een organisatie met bevlogen en hardwerkende collega’s in een fijn werkklimaat. De lijnen zijn kort en 
we kennen elkaar. Samen met college en collega’s zet je je schouders eronder om onze ambities 
waar te maken. Er is ook volop ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling. 
Wat je verder krijgt: 

• Een bruto maandsalaris van minimaal € 5.671,- tot maximaal € 7.977,-. 
• 17,45% IKB.  
• Laptop en mobiel.  
• Aansluiting bij Pensioenfonds ABP. 
• Reiskostenvergoeding woon-/werkverkeer.  

 
 
Hier ga je werken 
Bunnik is een kleine, ambitieuze gemeente en met elkaar bereiken we grootse dingen! De Kromme 
Rijn verbindt onze drie dorpen: Bunnik, Odijk en Werkhoven. We werken daarbij nauw samen met 
onze inwoners, organisaties en bedrijven. We luisteren, wegen belangen af en hakken knopen door. 
Iedereen is makkelijk toegankelijk; korte lijnen zijn effectief.  
 
Als goed werkgever zijn we gericht op de ontwikkeling van onze hele organisatie en onze 
medewerkers. We geven ruimte voor talent, het pakken van kansen of die zelf creëren. We weten als 
geen ander dat we allemaal sterke en zwakke kanten hebben. En dat je het beste presteert als je 
jezelf kunt zijn. In Bunnik word je gewaardeerd, omdat je bent wie je bent; iedereen telt mee. We zijn 
een enthousiaste mensgerichte bevlogen organisatie. 
Je vormt samen met 4 afdelingshoofden het MT. 
 
Dit breng je mee 
Binnen de bestuurlijke gremia, de samenleving en de regio ben je zichtbaar; netwerken en verbinden  
zit in je genen en je ziet snel kansen. Jouw adviezen zijn helder, realistisch en reflectief. Jouw ‘ja’ is 
betrouwbaar, jouw ‘nee’ is gefundeerd en begrijpelijk. Je hebt oog voor de individuele belangen van 
portefeuillehouders en het functioneren van het collectief. Je bent een betrokken mensgerichte 
directeur die daadkrachtig opereert. Met realiteitszin. Jij zorgt ervoor dat het werk ook wordt 
afgemaakt, geïmplementeerd en geborgd wordt. Je hebt visie op de ontwikkeling van de organisatie. 
Jij geeft de medewerkers de ruimte om te groeien. Met jouw relativeringsvermogen, humor en 
opgeruimde karakter zorg je voor wat luchtigheid in de organisatie.  
 
• Academisch niveau.  
• Ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving. 
• Ervaring met bedrijfsvoering en organisatievraagstukken. 
 
Word gemeentesecretaris bij gemeente Bunnik! 
Upload je motivatie en cv via de https://www.geerts-partners.nl/vacatures/. Je kunt reageren tot en 
met 2 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 Carelien Liebrecht, senior adviseur, 06 – 21297633 of 
via carelien.liebrecht@geerts-partners.nl of Roos Los, senior adviseur, 06-27585038 of via 
roos.los@geerts-partners.nl. Een app-bericht sturen kan ook. 
 

 Wil je meer weten over deze baan? Of over de meerwaarde van Geerts & 
Partners voor jou? Bel of app Carelien Liebrecht, senior-adviseur (06 -
21297633) of Roos Los, senior-adviseur (06-27585038) om een afspraak te 
maken voor een kop koffie.  

https://www.geerts-partners.nl/vacatures/
tel:0621297633
mailto:carelien.liebrecht@geerts-partners.nl
tel:0627585038
mailto:roos.los@geerts-partners.nl
tel:0621297633
tel:0621297633
tel:0627585038


 

 

 

Goed om te weten 
• De oriënterende gesprekken met Carelien Liebrecht en Roos Los vinden plaats op 6 april en 

12 april in Zeist.  
• De gesprekken bij gemeente Bunnik zijn gepland op 19 april (1e ronde) en 1 mei (2de ronde). 
• Tussen de 1e en 2de ronde wordt het Odin Development Compass afgenomen en vindt een 

informele kennismaking met de burgemeester plaats. 
• Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het 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. 
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