
 

Dat maakt Stein voor mij… 
 

Een flexibele en slanke organisatie die gericht is op samenwerking. En waarin mens en 

organisatie kwantitatief en kwalitatief op orde zijn om de taken van nu en in de toekomst 

optimaal uit te voeren. Om dit te bereiken, bouwt de gemeente Stein aan een moderne en 

professionele organisatie. Hierin worden systemen, instrumenten en de organisatiecultuur 

afgestemd op de visie op de nieuwe organisatie. Onderlinge samenwerking vormt de basis 

voor goede dienstverlening richting inwoners en bedrijven van de gemeente Stein. Een 

volwassen organisatie waar je graag in wilt werken. Een gemeente waar je trots op bent! 

 

Om ons hierin te ondersteunen zijn we voor ons team Maatschappij en Accommodaties, 

onderdeel van de afdeling MRO, op zoek naar een geschikte kandidaat voor de structurele 

functie van: 

 

 

Teamleider Maatschappij en Accommodaties 

(36 u/w) 
 

 

De functie kan in 36 uur per week worden uitgeoefend, maar we staan nadrukkelijk ook open 

voor kandidaten die in parttime dienstverband (minimaal 30 uur per week) de functie willen 

uitoefenen. Het team omvat de beleidsvelden Sociaal Domein, Verenigingen, Cultuur, 

Onderwijs-(huisvesting), Sport en Accommodaties.  

 

Naast je leidinggevende taken is jouw aandacht de komende periode in het bijzonder gefocust 

op: 

 Het samen uitwerken en borgen van nieuwe werkwijzen; 

 Het fijnslijpen van processen; 

 Het verbinden van de beleidsvelden in en buiten het team. 

 

Werkzaamheden. 

 Je zorgt voor de ontwikkeling van het team, je teamleden en jezelf in gedrag, houding, 

vaardigheden en kennis; 

 Je faciliteert je team (15 personen) zodat deze als professionals optimaal hun werk kunnen 

doen in een goed werkklimaat; 

 Je geeft uitvoering aan het personeelsbeleid waaronder de HR-gesprekkencyclus, de 

selectie van nieuwe medewerkers, ontwikkel- en cultuurtrajecten en case-management bij 

ziekte; 

 Je bent adviseur van MT en College; 

 Je levert een bijdrage aan de beheersinstrumenten, waaronder de planning- en control-

cyclus en managementplannen- en rapportages; 

 Je staat garant voor een stevige inbreng in ons ‘Breed-MT’, team- en afdelingsoverleg; 

 Je werkt mee, in het bijzonder, aan de meer complexe vraagstukken binnen het team.  

 

Wie zoeken wij?  

 Je hebt leidinggevende kwaliteiten en beschikt over sociale en stimulerende vaardigheden 

voor het instrueren, motiveren en coachen; 



 

 Je beschikt over managementvaardigheden (o.a. open communicatie, plannen, 

organiseren, coördineren en samenwerken); 

 Je bent een stevige persoonlijkheid die gaat voor resultaten; 

 Je beschikt over het analytisch vermogen om beleidslijnen te structureren naar concreet 

haalbare en consistente doelen; 

 Je beschikt over HBO werk- en denkniveau en over relevante inhoudelijke werkervaring; 

 Je herkent jezelf in de gemeentelijke organisatie Stein en hebt een politiek-bestuurlijke 

antenne.  

 

Wat bieden wij? 

 Een structurele functie, waarbij het eerste jaar wordt aangegaan met een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Na één jaar functioneren zal op basis van een 

beoordeling worden bezien of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden 

omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; 

 Een salaris in schaal 11, zijnde maximaal € 5.169,- bruto per maand bij een 36-urige 

werkweek (salarispeil 1 oktober 2020) en afhankelijk van opleiding en werkervaring; 

 Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05%; 

 Een 36-urige werkweek, eventueel aangevuld met ADV; 

 Een boeiende werkomgeving met een veelzijdig takenpakket; 

 Pensioenopbouw bij het ABP; 

 Ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling; 

 Flexibele werktijden.  

 

Meer informatie.  

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer Erik 

Peeters, Afdelingsmanager MRO, via het telefoonnummer 06-12605832. 

Over de procedure en algemene informatie kun je terecht bij de heer Rob Nabuurs, HR-

adviseur via het telefoonnummer 046-4359314. 

 

Solliciteren.  

Een sollicitatiebrief met duidelijke motivatie voor de functie en voorzien van CV kun je tot en 

met 18 mei a.s., gericht aan het College van Burgemeester & Wethouders, mailen naar 

vacature@gemeentestein.nl o.v.v. Teamleider Maatschappij en Accommodaties. Een 

assessment zal deel uit maken van de procedure. 

 

Let op: indien je deze functie in minder dan 36 uur wil gaan uitoefenen, vermeld dit 

dan duidelijk in je sollicitatiebrief! 

 


