
                                                                                    
 

 

Voor het team Programma's en Projecten van de gemeente Smallingerland is Heeredwinger 

Advies op zoek naar gekwalificeerde kandidaten voor de positie van 

 

 

Senior Projectleider / Programmamanager  
(voor 36 uur per week) 

 

 

Het Team 

Het team van 14 fte Programma's & Projecten bestaat uit programmamanagers, 

projectleiders en projectondersteuners. De opdracht van het team binnen de nieuwe 

organisatie kent een focus op de professionalisering van het programmatisch en projectmatig 

werken. Het team levert de managers van de organisatie brede programma's en de 

projectleiders voor de bestuurlijk en maatschappelijk meest complexe projecten. 

 

                               

De Functie                    

In de Gemeente Smallingerland wordt gewerkt met het model van de bestuurlijk 

opdrachtgever – ambtelijk opdrachtgever – opdrachtnemer. U hebt als taak om specifieke 

projecten, reguliere taken en beleid in lijn te brengen met de doelen van een programma. U 

geeft invulling aan samenwerking binnen programma's door functionele aansturing te geven 

aan interne partijen (projectleiders/projectmedewerkers) in samenwerking met externe 

partijen.  

 

U bent integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma/ het project en kunt 

daarover op elk gewenst moment rapporteren. U identificeert sturende keuzes die de 

bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever moeten maken en biedt daarbij alternatieven en een 

advies aan. U bent verantwoordelijk voor een transparant proces waarin de inbreng van de 

verschillende disciplines in een evenwichtig geheel tot hun recht komt. U lost inhoudelijke 

problemen op en zorgt ervoor dat het project binnen de vastgestelde kaders blijft. U meldt 

proactief aan de ambtelijk opdrachtgever welke inhoudelijke discussies er spelen, hoe 

afwegingen tot stand zijn gekomen en wanneer de kaders overschreden dreigen te worden.  

 

Uw eerste projecten zijn het maken van een toekomstvisie voor het vliegveld en het 

ontwikkelen van een gebiedsgericht programma voor het centrum.  

 

 

Kwalificaties                                            

U beschikt over uitstekende mondelinge vaardigheden, die onder andere van belang zijn bij 

het voeren van overleg en het onderhandelen met externen. U weet wat uw 

gesprekspartners beweegt, u beschikt over vaardigheden om tegenstrijdige belangen te 

verenigen en u kunt schakelen tussen proces (relatie) en inhoud. 

 

 

 

 



                                                                                    
 

 

U hebt ruime ervaring met het leiden van complexe projecten en programma's. U beschikt 

over WO-werk- en denkniveau. U bent vaardig in het ontwikkelen van scenario's en hebt een 

uitstekend analytisch denkvermogen. U neemt de verantwoordelijkheid voor uw werk en 

bent gedreven om daarbij de gestelde doelen halen. U kunt zich verplaatsen in de positie 

van anderen. U enthousiasmeert en nodigt uit tot uitvoering. U wisselt informatie, kennis en 

ervaringen uit en informeert. U hebt daarnaast een brede blik die verder gaat dan de waan 

van de dag. U werkt verder zelfstandig en omgevingsgericht.  

 

 
De procedure 
Heeredwinger Advies ondersteunt de gemeente Smallingerland bij de werving en 
voorselectie van kandidaten voor de procedure van Senior Projectleider/ 
Programmamanager. U kunt bellen of mailen met Jacques Heldoorn 
(j.heldoorn@heeredwinger.nl / 06-25024328) voor onderliggende informatie of om uw 
belangstelling kenbaar te maken. Wij ontvangen uw curriculum vitae graag uiterlijk 1 
december.  

De beloning voor deze positie wordt in overleg bepaald op basis van opleiding en ervaring en 

bedraagt minimaal € 3.561- (aanloopschaal 11) en maximaal € 5.872,- (standaardschaal 12).  

Naast een uitdagende functie binnen een steeds veranderende omgeving biedt 
Smallingerland goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget, 
flexibele werktijden en opleidingsfaciliteiten. De positie betreft een tijdelijke aanstelling voor 
de duur van een jaar in de generieke functie van Specialistisch medewerker A met 

functioneel leidinggevende taken. Bij goed functioneren kan de aanstelling na een jaar 
worden omgezet naar onbepaalde tijd. 
 
Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verplicht onderdeel 
van de procedure.   
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