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MANAGER GEMEENTEWINKEL 
GEMEENTE RUCPHEN 

Wij zijn op zoek naar een zichtbare manager afdeling gemeentewinkel, die tussen de mensen staat. 
Hen stimuleert om met elkaar, de goede dingen goed te doen. Als MT lid draag je bij aan de visie, 

de strategie en de resultaten van onze gemeente. 

 

 
 
 

 

Gemeente Rucphen 
Rucphen is een mooie plattelandsgemeente in de luwte van de West 
Brabantse steden. Een vrijwel aaneengesloten gebied van bossen en heide 
bedekt 1/5 van haar grondgebied. Een groene gemeente!  
De gemeente biedt een scala van mogelijkheden op het gebied van 
binnen- en buiten recreatie voor jong en oud.  
De gemeente telt circa 23.500 inwoners en omvat vijf kernen: Rucphen, 
Schijf, Sprundel, Sint Willebrord en Zegge. Elk met een eigen karakter en 
historie.  
De gemeente Rucphen: het staat voor het authentieke Brabantse leven in 
rust en ruimte. Er zijn sterke sociale verbanden, een gevoel van 
geborgenheid en saamhorigheid. 

 
De organisatie 
De gemeentelijke organisatie bestaat  uit zo’n 160 medewerkers. Zij  
werken gedreven aan zaken die belangrijk zijn  voor onze lokale 
samenleving. De organisatie bestaat uit vijf afdelingen. Deze vallen direct 
onder de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Het Management team 
wordt gevormd door de gemeentesecretaris en de managers van de 
afdelingen.  
De gemeente heeft een duidelijk doel voor ogen: prima dienstverlening,  
en door-ontwikkeling met behoud van haar identiteit. Bij de  gemeente 
Rucphen gaan we voor de menselijke maat, korte lijnen en staat de 
inwoner centraal.  
Voor meer informatie over de gemeente verwijzen wij u graag naar de 
website rucphen.nl 

 
De gemeentewinkel 
De 25 medewerkers van onze gemeentewinkel staan dagelijks klaar voor 
de inwoners en ondernemers van onze gemeente. We zijn goed 
benaderbaar voor iedereen. Werken digitaal maar zijn ook prima 
benaderbaar in ons goed toegankelijke gemeentehuis. 
Wij werken in drie teams; team back- en frontoffice,  team catering en het 
team trouwambtenaren. Je denkt mee vanuit jouw vakgebied met de 
collega’s in de Regio. 

 
Als MT lid ben je integraal verantwoordelijk voor het behalen van de 
resultaten binnen het jaarplan en draagt bij aan de Planning & Control 
documenten. Je draagt bij aan de visie, het strategisch beleid en de door-
ontwikkeling van de organisatie. Je kunt als ambtelijk opdrachtgever van 
projecten optreden. De komende tijd willen we onze visie op (E)-
dienstverlening actualiseren. Daarin mag jij het voortouw nemen.  
 
Je bent een inspirerende persoonlijkheid, open & direct, communicatief 
vaardig. Mensgericht en professioneel, een coach gericht op 
ontwikkeling van alle medewerkers. Je werkt graag met anderen samen 
om de gezamenlijke doelen te bereiken. Je hebt een neus voor talent. 
Benaderbaar, klantgericht en omgevingssensitief. Met humor weet je te 
relativeren. Je laat je niet leiden door de paniek van het moment,  houdt 
overzicht en gaat voor de gedragen aanpak.  
Zakelijk en resultaatgericht. Je durft door te pakken en spreekt anderen 
aan op houding en gedrag. Zelf ben je aanspreekbaar en nodigt ook  
anderen daartoe uit door je kwetsbaar op te stellen.  
Je creëert een open en plezierige werkomgeving, waar medewerkers 
eigenaarschap tonen en verantwoordelijkheid nemen. Je beschikt over 
een politiek-bestuurlijke antenne en houdt de lijnen open richting de 
portefeuillehouders. 
 
 

Kerncompetenties manager afdeling gemeentewinkel 
• Klantgericht: jij bent servicegericht, vriendelijk en je begrijpt wat 

de klant nodig heeft. 
• Empathisch, jij toont belangstelling en bent oprecht 

belangstellend in de  mensen. 
• Besluitvaardig en een doelgerichte bouwer, hakt graag de 

knopen door. 
• Communiceren: met anderen praten en informatie uitwisselen 

gaat jou makkelijk af. Je betrekt iedereen, ook de medewerker 
die niet van nature direct reageert. Jij houdt van logisch 
nadenken en probeert andere mensen te begrijpen. 

•  

Geboden wordt? 

• Max € 6616,-- 

• 32 -36-urige werkweek 
• Lid Management Team 

• Volop ontwikkel mogelijkheden 

• Gedreven en enthousiaste 
collega’s 

• Informele sfeer, korte lijnen 
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• Overtuigingskracht: jij zet de koers uit en inspireert anderen 
bevlogen om deze koers gezamenlijk vorm te geven. 

• Zakelijk: doelen bereiken en zaken afmaken kun jij goed. Je zult 
afspraken op een zakelijke manier nakomen. 

• Oprecht en integer. 
 

Functie eisen 

• Je beschikt minimaal over HBO werk – en denkniveau 
• Affiniteit met de producten en diensten van de gemeente 
• Dienstverlenend en vernieuwend 
• Affiniteit met digitalisering 
• Kennis van de vakgebieden van de gemeentewinkel of je 

bent in staat deze snel eigen te maken 
• Ervaring met het werken in een politiek – bestuurlijke 

omgeving 
 

Geboden wordt 
Een uitdagende functie in een organisatie, die zich voortdurend wil 
ontwikkelen en verbeteren. Het salaris is afhankelijk van relevante 
opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 6.616,- bruto per 
maand (salarispeil 1 april 2022 o.b.v. 36 uur). De functie is 
functioneel ingedeeld in schaal 12. De gemeente Rucphen kent 
uitloopschalen, waardoor het maximum van schaal 13 bereikbaar is. 

Daarnaast krijg je een vrij besteedbaar keuzebudget van 17,05% (dit 
is opgebouwd uit vakantiegeld, levensloopbijdrage en 
eindejaarsuitkering) over je salaris. Je krijgt hierdoor meer 
keuzevrijheid en zeggenschap over je inkomen. Je bepaalt zelf wat 
het beste past bij je levensfase en jouw persoonlijke wensen. 

 

 

 
 
Enthousiast geworden? 
Spreekt deze mooie functie je aan, reageer dan vóór 2 januari 2023 en 
upload jouw cv met motivatiebrief op onze website: www.geerts-
partners.nl/vacatures/ 
Kandidaten kunnen voor het verstrijken van de termijn worden 
uitgenodigd voor een kennismaking in Rucphen. 
 
Wil je meer weten, bel dan met Piet Wanrooij, senior-adviseur, bereikbaar 
op 06-51997717. 
De voorselectiegesprekken zijn gepland op 3 januari 2023.  
De gesprekken bij de gemeente Rucphen vinden plaats op 6 januari 2023 
en op 9 januari 2023. 
 
Een ontwikkel assessment kan onderdeel uitmaken van de 
selectieprocedure. 
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