Het team Projectmanagement van de Gemeente Emmen geeft sturing aan een gevarieerd
projectenportefeuille. Deze portefeuille omvat zowel fysieke ruimtelijke, economische als
sociaal maatschappelijke projecten en programma’s, zoals o.a. woningbouwopgaven,
ontwikkeling bedrijventerreinen, herstructurerings- en revitaliseringsopgaven,
multifunctionele centra e.a.
Daarnaast gaat de gemeentelijk organisatie steeds meer opgavegericht, programmatisch- en projectmatig werken en levert het team PMT
project-/procesmanagers voor verschillende opgaves. Te denken valt o.a. aan de energietransitie, verduurzaming, maar ook andere bestuurlijke
en maatschappelijke opgaves. Naast deze projecten en opgaves levert het team andere diensten binnen de gemeente met het adviseren over
en begeleiding van projectmatig werken en het begeleiden, faciliteren en organiseren van workshops en project-start-up sessies.
Ter versterking van één van onze teams zijn wij op zoek naar een senior projectadviseur. Heb jij minimaal een afgeronde Hbo-opleiding,
ruime ervaring met projectmatig werken en leidinggeven aan projectorganisaties? Dan zoeken wij jou als collega!

Senior Projectadviseur
Emmen | 36 uur | schaal 11 | HBO
Wat ga je doen

Je bent integraal verantwoordelijk voor een gevarieerd portefeuille met strategische projecten/opgaves en geeft leiding en
sturing aan multidisciplinaire projecten en (project-) organisaties. Deze projecten en opgaves hebben veelal grote invloed op de
(lokale) omgeving of samenleving. Daarbij houd je rekening met een politiek-bestuurlijke, financiële en maatschappelijke
impact.

Je informeert en legt regelmatig verantwoording af over de projectvoortgang aan de ambtelijk en bestuurlijke opdrachtgevers.

Je helpt binnen het mee om het projectmatig werken verder te professionaliseren en structureren.

Je geeft leiding aan gebiedsontwikkelingsprojecten of andere bestuurlijk maatschappelijke opgaves die veelal complex en/of
strategisch van aard zijn. Hierbij houd je rekening met een politieke, financiële en/of maatschappelijke impact.

Je kent de noodzaak tot het maken van strategische en/of bestuurlijk sensitieve afwegingen.

Je bent je bewust dat de projecten een belangrijke invloed hebben op de (lokale) omgeving of samenleving.

Je weet dat het managen van projecten bijzondere communicatie en managementvaardigheden vereist.

Je kunt integraal sturen op het ontwikkelingstraject, waarbij afweging van zowel de belangen van de in- en externe partijen in
ogenschouw worden genomen.

Je bent goed in staat zijn om met interne en externe klanten en partijen samenwerking aan te gaan.

Je stuurt en faciliteert de projectmedewerkers in de samenwerking binnen het project en je bent in staat met kennis van zaken
kritisch te spiegelen.

Je draagt verantwoording voor het helder vaststellen en bijstellen van de projectopdracht in samenwerking met de
opdrachtgevers en draagt verantwoording voor de verdere projectbeheersing.

Je legt regelmatig verantwoording af over de projectvoortgang aan de ambtelijk en bestuurlijke opdrachtgevers.

Je bent actief binnen het team om het projectmatig werken verder te professionaliseren en te structureren.

Je hebt een proactieve stijl van projectsturing, je bent energiek, stimulerend, ambitieus en communicatief sterk, en bent in staat
tot samenwerking binnen het team en op dienst- en politiek-bestuurlijk niveau.
Welke competenties vinden wij belangrijk
Voor deze functie vinden wij de volgende competenties het belangrijkst: leidinggeven, resultaatgericht handelen, samenwerken, plannen en
organiseren, communiceren en analyseren.
Wat verwachten wij van jou

Je hebt minimaal een afgeronde Hbo-opleiding.

Je hebt ruime ervaring met projectmatig werken en leidinggeven aan projectorganisaties.

Je bent in staat om leiding te geven aan multidisciplinaire projecten/ teams en aan meerdere projecten/opgaves van
verschillende disciplines.
Wat bieden wij
Het aan de functie verbonden salaris bedraagt maximaal € 5.169 bruto per maand (schaal 11) bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van jouw
ervaring, opleiding en deskundigheid. Daarnaast ontvang je een individueel keuze budget (IKB) van 17,05% over je salaris, dat je naar eigen
voorkeur kan besteden. Je kunt rekenen op een prettige werksfeer, collegialiteit en ruimte voor eigen inbreng en ontplooiing.
Wil je meer informatie over deze functie
Neem dan contact op met Ben Martens (teamleider), via het algemene telefoonnummer van de gemeente Emmen: 14 0591.
Solliciteren
Herken jij jezelf in dit profiel en ben je enthousiast? Aarzel dan niet en stuur je sollicitatiebrief en curriculum vitae via de sollicitatiebutton op
deze website. Je kunt je brief richten aan Ben Martens.

