
 

 

De Gemeente Vlissingen 

 

Vlissingen, een maritieme stad in hart en nieren met een sterk eigen karakter. Een gemeente 

met bijna 45.000 inwoners. Ongepolijst, kleurrijk, no-nonsense, kunst & festivalstad én 

internationaal. 

Grote woonwijken omarmen de stad. De dorpen Ritthem en Oost-Souburg maken de 

gemeente compleet. De typering “Havenstad” dekt voor een groot deel de lading en de 

Vlissingers zijn trots op dat predicaat. Omdat de Westerschelde in de Noordzee stroomt, is 

Vlissingen een natuurlijke, strategische locatie in de internationale transportketen. De 

Westerschelde en de Noordzee zijn van levensbelang voor de economie. Het zoute water 

stroomt als het ware door de aderen van haar inwoners. Wonen, werken en leven aan de 

zee tekent de Vlissingers. 

De gemeente Vlissingen heeft recent een reorganisatie afgerond. Op 1 september 2017 is 

de nieuwe organisatie van start gegaan.  

 

Beleidsmedewerker dienstverlening/organisatie-advies (1,0 fte) 

Vacaturenummer 2017-08 

 
Taken  

 

 Je ontwikkelt de visie op dienstverlening door met een accent op het digitale aspect; 

 Je vertaalt de visie van de gemeente op dienstverlening naar de uitvoering aan de 

hand van concrete projecten die de gehele organisatie betreffen; 

 Je zorgt ervoor dat de ontwikkeling van de dienstverlening en de 

organisatieontwikkeling congruent zijn, zorgt ervoor dat deze parallel lopen en borgt 

deze samenhang; 

 Je zorgt ervoor dat dienstverlening een onderdeel wordt van de organisatie-

ontwikkeling; 

 Je volgt externe ontwikkelingen in de samenleving en vertaalt deze naar het 

dienstverleningspakket van de gemeente op zodanige manier dat deze aansluit op 

deze externe ontwikkelingen; 

 Je bent voortdurend op zoek naar aansluiting bij de verschillende beleidsterreinen en 

kennisinstituten en legt verbindingen en bewaakt de samenhang daartussen; 

 Je acteert en communiceert op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. 

 

Functie-eisen 

 

 Je beschikt over HBO+/WO werk- en denkniveau met een opleiding bedrijfskunde of 

vergelijkbaar; 

 Je hebt een aantal jaar ervaring in de begeleiding en uitvoering van 

vernieuwingstrajecten; 

 Je bent een verbinder pur sang en een goede netwerker. 



 

 

Competenties 

 Je bent in staat om de kernwaarden klantgerichtheid, samenwerken, transparantie en 

vakmanschap uit- en over te dragen; 

 Je hebt affiniteit met de gemeentelijke taken en beleidsvelden en vindt 

klantgerichtheid en dienstverlening belangrijk. 

 Je voelt je thuis in een politiek-bestuurlijke omgeving en hebt een duidelijke visie 

hierop. 

 Je focust op innovatie, onderhandeling en verbinding.  

 Je bent integer, onafhankelijk en transparant. 

 Je bent initiatiefrijk en creatief. 

 Je bent vasthoudend en besluitvaardig. 

 Je hebt een verbindend vermogen en bent inspirerend. 

 Je hebt een resultaatgerichte, enthousiasmerende en flexibele werkhouding. 

 Je kunt goed conceptualiseren, schrijven en presenteren. 

 

Salaris: 

Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een salaris van maximaal bruto €4.541,- 

(salaristabel d.d. 1 januari 2018) per maand bij een fulltime dienstverband. Dit salaris is 

indicatief en gebaseerd op de (generieke) functiebeschrijving beleidsmedewerker B en het 

maximum van de functieschaal 10A.  

 

Nadere informatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap van der Heide (telefoonnummer 

0118-487297) of de P&O-adviseur Barbara van Wingerden (telefoonnummer 0118-487467). 

 

Sollicitaties: 

Uw schriftelijke sollicitatie met CV moet uiterlijk 7 januari 2018 in ons bezit zijn. U kunt uw 

sollicitatie richten aan, onder vermelding van het vacaturenummer 2017-08, de gemeente 

Vlissingen, afdeling BV/P&O, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. 

Solliciteren via de e-mail is ook mogelijk op het adres: werken@vlissingen.nl  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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