GRIFFIER GEMEENTE BUREN
32 UUR
Samen met de gemeenteraad op zoek naar een nieuwe burgemeester voor Buren. Hoe mooi kan dat zijn. De
ondersteuning en advisering aan de gemeenteraad. En de medewerkers van de griffie coachen en begeleiden. Je
participeert in diverse netwerken Zo maar een greep uit de vele mooie uitdagingen als griffier. Extra uitdagend:
de griffierskring gaat voorop in het regionale debat en afstemming over gemeenschappelijke regelingen.
Wat ga je doen?

-

Je maakt deel uit van de lokale driehoek met de

Naast het adviseren, ondersteunen van de raad, sta je die ook

burgemeester en gemeentesecretaris. Die driehoek is

actief bij. Je geeft leiding aan het jonge team voor een

het scharnierpunt in het samenspel tussen

optimale dienstverlening aan de raad. Samen met je team

gemeenteraad, college, griffie en ambtelijke

werk je aan uitdagende opdrachten, zoals het begeleiden van

organisatie.

de wervings- en selectieprocedure van de nieuwe

-

burgemeester. Dit doe je samen met de

Je bent 1e adviseur van de gemeenteraad en de
burgemeester als voorzitter van de raad.

vertrouwenscommissie.
Je houdt ook de huidige vergaderstructuur en de daarbij

Wat biedt Buren?

behorende werkprocessen tegen het licht en komt met

Een interessante baan in een team met leuke collega’s, waar alle

verbetervoorstellen.

ruimte is voor jouw ideeën, frisse blik en deskundigheid. De

De raden in Rivierenland hebben het initiatief genomen om

verhoudingen binnen de raad van Buren zijn nu rustig, plezierig en

een Raadskring Regio Rivierenland op te richten om grip te

vriendelijk.

krijgen op de gemeenschappelijke regelingen. Maart 2021 is

Het salaris bedraagt maximaal € 6.616,- bruto per maand (schaal

Herken jij je in de persoon die wij zoeken en

het project “Kracht van de Raden” overgedragen aan de

13) bij een werkweek van 36 uur. Daarnaast wordt geboden:

werk je graag in een organisatie waar veel

griffierskring. Jij speelt hierin een belangrijk rol.

•

Een greep uit jouw andere werkzaamheden:
- Je ontwikkelt en bewaakt procedures, coördineert de
-

-

Solliciteer!

Een individueel keuzebudget (IKB) van 19,1% van je

moet gebeuren? Solliciteer voor 21 augustus

brutojaarsalaris, dat je vrij kunt inzetten voor bijvoorbeeld

2022 en laat ons kennismaken met jouw

extra verlofdagen, opleidingen of gewoon een aanvulling

kwaliteiten. Upload je sollicitatie via de

op je salaris.

website: https://www.geertspartners.nl/vacatures.

logistieke en organisatorische ondersteuning

•

Volop opleidingsmogelijkheden.

Je bent verantwoordelijk voor de communicatie

•

Een laptop en telefoon.

vanuit de raad en de inzet van de politiek-bestuurlijke

•

Goede werk-privébalans.

Wil je eerst meer informatie over de functie?

instrumenten en geeft de raadsleden feedback.

•

Veel flexibiliteit: je krijgt de ruimte om je rol op eigen

Bel dan met Carelien Liebrecht via

Je bewaakt de samenhang tussen de processen en

wijze in te vullen. Daarnaast werkt Buren deels vanuit

06 21 29 76 33 of Ad Anthonissen via

zorgt voor zorgvuldige en goed georganiseerde

huis en deels op kantoor.

06 51 07 36 92. Beiden zijn ook bereikbaar

Een werkplek die met de auto goed bereikbaar is en met

via 013 207 10 06.

werkprocedures die daaraan ondersteunend zijn.

•

ruime parkeergelegenheid.
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Wat zoeken wij?

Verder neem je mee:

Iemand met een uitstekend gevoel voor de politiek-bestuurlijke

•

Academisch werk- en denkniveau

context van de gemeente en de regio. Je begrijpt hoe die werkt en

•

Kennis van en ervaring met de (gemeentelijke) politiek-

je hebt er plezier in daar je bijdrage aan te leveren. Die bijdrage is
soms dienend en luisterend en soms stevig en gezaghebbend, dan

bestuurlijke werkomgeving
•

weer reflecterend, maar altijd rolvast. Daarbij aarzel je niet grenzen
aan te geven en te wijzen op de eigen rol, verantwoordelijkheid en

Uitstekende mondelinge en schriftelijke, alsook digitale
vaardigheden

•

Eigen visie op het vak van griffier

bevoegdheden. Je begrijpt de relatie tussen de gemeente en de
diverse kernen, waarbij de visie op het kerngericht werken

Gemeente Buren

richtinggevend is. Je weet dit om te zetten in praktische

Gemeente Buren is de fruittuin van Nederland en staat steevast in

werkwijzen en communicatiemiddelen.

de top 3 van fruit producerende gemeenten. Daar staat Buren om

Je bent een stevige sparringpartner voor de voorzitter van de raad

bekend en daar zijn ze trots op! Uiteraard ook bekend om het

en geeft gevraagd en ongevraagd advies om daar invulling aan te

historische stadje Buren, dat al eeuwenlang banden met het Huis

geven. In de lokale driehoek neem je een gelijkwaardige positie in

van Oranje heeft.

en draag je bij aan een goede samenwerking. Je zoekt nadrukkelijk

De gemeente bestaat uit 15 kernen en telt ongeveer 26.500

de verbinding en beweegt je soepel in de organisatie.

inwoners. Het gemeentehuis staat in Maurik. Er werken zo’n 170

In de ambtelijke organisatie ken je de weg en weet je de kennis en

medewerkers in een prettige, open sfeer met korte lijnen.

capaciteit goed te benutten. Je volgt relevante trends en

De gemeenteraad bestaat uit 21 leden verdeeld over 7 fracties.

ontwikkelingen in de regio, de provincie en landelijk en vertaalt die

Het besluitvormingsproces van de raad is vormgegeven door

naar informatie en voorstellen voor de raad. Onder

opiniërende en besluitvormende vergaderingen. In werkgroepen

verantwoordelijkheid van jou wordt de communicatie vanuit en

vindt inhoudelijk debat plaats.

over de raad op een eigentijdse manier vormgegeven.

Het college bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders. De

Je geeft op inspirerende wijze leiding aan drie medewerkers van

wethouders worden geleverd door Gemeentebelangen Buren (2),

de griffie. Je versterkt de verbinding met de ambtelijke organisatie

PCG Buren (1) en CDA (1). In het afgesloten Bestuursakkoord

en je gebruikt daarbij de juiste stijl en toon. Daar horen de

“Samen voor het Buren van morgen” zijn de hoofdlijnen

volgende competenties bij:

beschreven; er is ruimte voor verschil.

•

Verbindend vermogen

•

Onafhankelijkheid

Jouw team

•

Klantgerichtheid

De griffie bestaat uit 3 medewerkers: een raadsadviseur/plv.

•

Samenwerken

griffier, een communicatieadviseur en een medewerker

•

Leidinggeven

bedrijfsvoering. Een jong team, betrokken, talentvol en deskundig.

Goed om te weten
De (online) voorselectiegesprekken met
vinden in overleg plaats ivm de
zomervakantie.
De gesprekken bij de gemeente Buren zijn
gepland op 25 augustus en 1 september
2022 (in de avond).
Tussen de 1e en 2de ronde wordt het Odin
Development Compass afgenomen.
Voor deze functie is een Verklaring Omtrent
het Gedrag (VOG) vereist.
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