Vacature
Texel heeft ruim 13.500 bewoners en verwelkomt bovendien jaarlijks een miljoen gasten die tijdens hun
vakantie genieten van een gastvrij en prachtig eiland. De gemeente koestert het ‘Texelse’ en werkt daarin
nauw samen met bewoners, organisaties en bedrijven op Texel. Klantgerichtheid hebben we hoog in het
vaandel staan.
De gemeentelijke organisatie bestaat uit de afdelingen Gemeentewerken, Advies & Ondersteuning, het
Sociaal Team en Beleid & Vergunningen. Bij de afdeling Gemeentewerken zoeken we een

(Junior-) projectleider Infrastructuur
voor 36 uur per week

Wat zoeken wij?
Als Projectleider ben jij verantwoordelijk voor de (inhoudelijke) aansturing van projecten op het gebied van
wegen, riolering en groen. Jij zet een goed projectteam neer en je draagt zorg voor de kwaliteit, planning
en financiële bewaking van projecten. Je vindt het leuk om naast deze verantwoordelijkheid ook je
technische kennis in te brengen in de voorbereiding en uitvoering van werken. Ook ben je aanspreekpunt
voor alle betrokken partijen.
Wij zoeken iemand die zich niet uit het veld laat slaan. Een flexibele collega die makkelijk contacten legt en
projectmatig werken vanzelfsprekend vindt.
De komende jaren werken wij aan een flink aantal grotere en kleinere projecten. Zodra werkzaamheden
meerdere taakgebieden omvatten, worden deze begeleid door een projectleider. Denk bijvoorbeeld aan de
reconstructie van een weg, waarbij ook het openbaar groen en de riolering wordt aangepakt. Ook het
klimaat adaptief maken van een woonwijk of de reconstructie van toeristische fietspaden kan tot jouw
verantwoordelijkheid gaan behoren. Uiteraard kun je daarbij mede gebruik maken van de kennis en ervaring
van je collega’s.
Wat doe je?
•
Projectplannen opstellen en afstemmen met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever
•
Zorg dragen voor een goede projectbeheersing
•
Voorzitten van projectgroepen en inbreng en resultaten bewaken van individuele projectteamleden
(intern en extern)
Rapporteren over de voortgang van (het) project(en)
•
Stuurt of neemt deel aan verschillende deelprocessen (ontwerp, bestekvoorbereiding, aanbesteding,
communicatie, uitvoering opleveringen)
•
Opstellen van beslisdocumenten
•
Aanvragen van cofinanciering / subsidies

Wat verwachten we van je?
•
HBO werk- en denkniveau
•
Ambitie om door te willen groeien in civiele techniek
•
Werkervaring met civiel- en cultuurtechnische projecten
•
Kennis van projectmanagement
•
Kennis van verschillende aanbesteding- en contractvormen binnen de GWW

Competenties
•
Resultaatgericht
•
Verantwoordelijkheidsgevoel
•
Zelfstandig
•
Actief
•
Politiek- en organisatiesensitief
Een management drives test maakt onderdeel uit van de werving & selectieprocedure.

Wat bieden wij?
Je komt in een hecht team met een grote variatie in kennis. We werken integraal en zijn continu in
ontwikkeling om regie te houden op onze dynamische omgeving.
Voor deze functie bieden we schaal 9 salaristabel CAO Gemeenten, bij 36 uur per week tot maximaal
€ 4.208,- Genoemde bruto salarisbedrag is exclusief 17,05% IKB waarin onder meer zijn opgenomen:
8% vakantietoeslag, 6,75% eindejaarsuitkering en 1,5% levensloopbijdrage.

Contactinformatie
Voor meer informatie over de inhoud van de functie:
Ronald de Waard, Teamleider Gemeentewerken, rdewaard@texel.nl, tel. 140222.
Voor vragen over de procedure:
Wendy Velner, Adviseur HRM, wvelner@texel.nl, tel. 140222.
Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan bovenstaand profiel? Solliciteer dan snel, reageren op deze functie
kan tot en met zondag 25 september 2022.

