De gemeente Aa en Hunze zoekt een,
verbindende, vernieuwende
beleidsmedewerker
Economische Zaken/Recreatie en Toerisme
voor het team Ruimtelijk Beleid
36 uren per week
schaal 9 (min. € 2.591,- tot max. € 3.805,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband).
Gemeente Aa en Hunze, van A tot Z Buitengewoon!
Van Drentsche Aa tot Hunze, van Amen tot Spijkerboor, van het Cuby museum in Grolloo en het
festival der Aa in Schipborg tot de Super Prestige in Gieten. Van natuur tot cultuur, van sport tot
wonen en werken: in alle opzichten is de gemeente Aa en Hunze ‘Buitengewoon’! Aa en Hunze is een
van de grootste plattelandsgemeenten in Nederland met zo’n 25.000 inwoners, 35 dorpen en kernen
en een oppervlakte van ruim 270 km2. En dat alles strekt zich uit over het zand van de Hondsrug en
het veen van de Veenkoloniën. Aa en Hunze is een vitale gemeente, waar recreatie en toerisme, zorg
en de agrarische sector vele kansen bieden. Waar inwoners gericht zijn op ‘samen doen’, en waar
sterke sociale verbanden en zorg voor elkaar nog bestaan: dát is naoberschap.
Elke dag een beetje mooier!
Werk je bij de gemeente Aa en Hunze, dan voer je samen met ruim 200 collega’s, werk uit dat ertoe
doet. Onze missie is om Aa en Hunze mooi te houden én elke dag een beetje mooier te maken.
Vanuit deze filosofie is verandering nodig. We zijn in het werk aan het werk om de gewenste
verandering te bereiken. We willen ons ontwikkelen van een hiërarchische organisatie naar een
organisatie waarin inwoners en medewerkers centraal staan. Een organisatie waarin we meer denken
en werken in opgaven. Het liefst werken we samen met onze inwoners aan maatschappelijke
vraagstukken. We staan daarbij open voor initiatieven, luisteren en bewegen mee, verbinden en
ondersteunen. Dat doen we door steeds vaker naar ‘buiten’ te gaan en contacten te onderhouden met
inwoners, organisaties en verenigingen. Zo kunnen we goed inspelen op wat er leeft bij inwoners. In
verbinding zijn staat bij ons centraal. Van onze medewerkers verwachten wij dat ze beschikken over
onze vijf kerncompetenties: samenwerken, verantwoordelijkheid, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid
en flexibiliteit.
Wat verwachten wij van jou in de functie van beleidsmedewerker economische zaken/recreatie
en toerisme
In deze functie ben je samen met de contactpersoon bedrijven de spil op het gebied van toerisme,
recreatie en economische zaken. Hieronder benoemen we een aantal verwachtingen die wij bij jou
hebben.
Opgavegericht werken en een verbinder
Je denkt van buiten naar binnen en handelt integraal en opgavegericht. Hierin heb je een proactieve
houding. Je zorgt voor een integrale benadering van maatschappelijke vraagstukken en
beleidsadviezen. Je beweegt gemakkelijk binnen en buiten de organisatie en zoekt verbinding met
andere beleidsterreinen. Vanuit een gezamenlijke ambitie draag je bij in het realiseren van integraal
en opgavegericht werken .
Advisering
Je adviseert en fungeert als sparringpartner met betrekking tot het beleidsterrein. Dit doe je door
gevraagd en ongevraagd te adviseren over bijzonderheden, trends en ontwikkelingen. Je bent
medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de Economische Agenda voor de gemeente Aa en
Hunze en adviseert voor regionale activiteiten op het taakveld economische zaken. Voor de uitvoering

werk je samen met collega’s, platform van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, ondernemers en
andere belanghebbenden.
Ontwikkelen beleid
Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkelingen die spelen bij economische zaken, recreatie en
toerisme. Dit doe je vanuit een breder perspectief en neemt daarin andere beleidsthema’s mee. Dit
doe je vaak in samenwerking met andere gemeenten. Na 1 juli komt het project “toekomst
vakantieparken” tot uitvoer, ook hierin is voor jou een rol weggelegd.
Wie zoeken wij?
Je bent iemand die de verbinding zoekt, proactief en vernieuwend is. Je werkt graag samen met
diverse partijen om te komen tot het gewenste resultaat. Hierbij ben je iemand die netwerken opbouwt
en onderhoudt. Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Verder ben je
bestuurlijk en politiek sensitief. Uiteraard beschik je over onze vijf kerncompetenties: samenwerken,
verantwoordelijkheid, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en flexibiliteit. Je hebt 1 tot 3 jaar
werkervaring.
Informatie
Voor meer informatie over de werkzaamheden, de procedure of de arbeidsvoorwaarden kun je terecht
bij Pascal Roemers, teamleider Ruimtelijk Beleid, telefoonnummer (0592) 26 77 44 of Johanna
Stokker, personeelsadviseur, telefoonnummer (0592) 26 78 11.
Solliciteren?
Je kunt solliciteren door een brief met je motivatie en cv uiterlijk zondag 12 mei 2019 te mailen naar
vacatures@aaenhunze.nl t.a.v. P. Roemers. Een assessment of ontwikkelingstest (Discover) kan
onderdeel uitmaken van de procedure.
Selectieprocedure
De vacature die wordt opengesteld is een structurele functie, maar wordt in eerste instantie voor 1 jaar
ingevuld met mogelijkheid tot structureel dienstverband.

