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Wat zoeken we? 

• Een moderne verbindende 
mensgerichte verandermanager 

• Een motivator en inspirator 

• Affiniteit met de werkvelden 
financiën, juridische zaken en 
inkoop 

 
 

TEAMLEIDER FINANCIËN, JURIDISCHE ZAKEN 
& INKOOP GEMEENTE MOERDIJK 

Geerts & Partners is in opdracht van de gemeente Moerdijk op zoek naar een moderne verbindende 
teamleider Financiën, Juridische Zaken en Inkoop (schaal 12). Een uitdagende functie binnen een 
financieel gezonde gemeente die zich continue ontwikkelt.  

De uitdaging 
De ambities van gemeente Moerdijk managen binnen het team 
Financiën, Juridische Zaken en Inkoop. Dit komt erop neer dat je 
gaat leidinggeven aan een team van ongeveer 24 betrokken en 
gedreven collega’s. Ieder bekwaam op hun eigen vakgebied en 
daarmee een eigen behoefte creërend in aansturing.  
 
Jouw grootste uitdaging is mensen te motiveren om het beste uit 
zichzelf en elkaar te halen. Je creëert en waarborgt een veilige en 
inspirerende teamcultuur waar vertrouwen, waardering en ruimte 
om te experimenteren centraal staan. Vanuit daar ga je samen met 
het team op zoek naar verbetering en vernieuwing binnen thema’s 
zoals automatiseren en digitaliseren. Daarbij maak je gebruik van de 
expertise binnen het team, stimuleer en organiseer je 
eigenaarschap en zorg je voor duidelijke randvoorwaarden 
waarbinnen medewerkers hun werk goed kunnen organiseren en 
uitvoeren. Op deze manier draag je bij aan de gewenste cultuur en 
zorg je ervoor dat collega’s iedere dag met veel plezier werken aan 
de teamdoelstellingen en hun eigen persoonlijke ontwikkeling. 
 
Binnen het domein werk je samen met de domeinregisseur en 
collega teamleiders aan de visie op interne dienstverlening en ben 
je verantwoordelijk voor diverse (organisatie-brede) projecten en 
veranderopgaven.  
 
Samen met de gemeentesecretaris, de drie domeinregisseurs en 
alle teamleiders vorm je het management van de gemeente 
Moerdijk.  
 

Gemeente Moerdijk 
De gemeente Moerdijk verrast met haar samenspel tussen 
contrasten: zand en klei, water en polders, woonkernen en 
uitgestrekt platteland, rust en dynamische industrie, creatie en 
recreatie. Een grote gemeente wat betreft oppervlakte, 
waarvan 2400 hectare bol staat van actie: het Zeehaven- en 
Industrieterrein. Strategisch gunstig gelegen tussen 
Rotterdam-Antwerpen, goed voor veel werkgelegenheid. Een 
gemeente waar het verenigingsleven bloeit en de band tussen 
inwoners (± 37.000) en gemeente gestalte krijgt in onder meer 
het werken met gebiedsplannen. 
 
 
Het team Financiën, Juridische Zaken en Inkoop 
Het team Financiën, Juridische Zaken en Inkoop is onderdeel 
van het Domein Interne Dienstverlening. Dit domein levert 
een bijdrage aan de opgaven van de andere twee domeinen en 
draagt daarmee bij aan een goede dienstverlening aan de 
inwoners.  
 
De medewerkers bezitten expertise binnen het eigen 
vakgebied en werken met passie om doelen te realiseren. 
Vanuit het gezamenlijk belang wordt positief kritisch gekeken 
naar de toekomst van het team en de organisatie. Werken met 
elkaar en plezier is nadrukkelijk aanwezig. 
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Als leidinggevende kan jij in alle situaties schakelen tussen jouw 
rol als leider, coach en professional. Je luistert en vraagt door 
waardoor je medewerkers en collega’s aan het denken zet. 
Kortom een moderne manager met verbindende kwaliteiten die 
mensen leuker vindt dan cijfers, maar wel gevoel heeft voor 
financiën en weet hoe de gemeentelijk begrotingscyclus werkt.    
 
Jouw kwaliteiten zijn 
• Minimaal HBO+ werk- en denkniveau; 
• Politiek-bestuurlijk sensitief; 
• In staat om veranderingen echt te laten landen; 
• Affiniteit met taakvelden van het team en gevoel bij het 

belang van gemeentelijke financiën. 
 
Wat bieden wij? 
• Werken in een fijne, informele omgeving met enthousiaste 

en gedreven collega’s. 
• Tijdelijk contract voor één jaar met uitzicht op vast. 
• Salaris maximaal € 5872,-- bruto per maand (schaal 12) bij 

een werkweek van 36 uur. 
• Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van je bruto 

jaarsalaris. 
• Ruimte om thuis te werken en de uren flexibel in te vullen. 
 
Maar we bieden je nog meer…… 
We investeren graag in (persoonlijke) ontwikkeling. Onze eigen 
Moerdijk Academie biedt hiervoor talloze mogelijkheden. Maar 
ook het volgen van een externe studie, cursus of training is altijd 
bespreekbaar. Tot slot kun je gebruikmaken van de fietsregeling 
Lease-a-bike en rekenen op een vergoeding voor het woon-
/werkverkeer, een bijdrage in de ziektekosten (ongeacht waar en 

hoe je verzekerd bent) en een collectieve gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheidsverzekering.  
 
Voor een korte impressie van de gemeente Moerdijk, bekijk dit 
filmpje. 
 
Geïnteresseerd? 
Heeft dit profiel je enthousiast gemaakt solliciteer dan uiterlijk  
vóór 11 oktober 2021. Upload je sollicitatie via onze website: 
https://www.geertspartners.nl/vacatures. 
 
Wil je meer informatie over de functie bel dan met Nicole 
Ramaekers bereikbaar op 06-101 855 40. 
 
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in week 44   
(1e ronde) en week 45 (2de ronde). De exacte data plaatsen wij op 
de website van Geerts en Partners. 
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Waarom Moerdijk 

• Een verrassende gemeente  

• Een financieel gezonde gemeente 
• Informele fijne werksfeer 
• Veel ruimte voor persoonlijke 

ontwikkeling  
• Flexibel thuiswerken 
 
 

TEAMLEIDER FINANCIËN, JURIDISCHE ZAKEN & INKOOP 
GEMEENTE MOERDIJK 

https://youtu.be/PiFwFweMe04
https://youtu.be/PiFwFweMe04
https://www.geertspartners.nl/vacatures
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