
 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Gemeente Midden-Groningen 

 Directiesecretaris 
 
 Regisseur met impact 

 
Standplaats:  Hoogezand   
 

 
1. OVER MIDDEN-GRONINGEN  
 
Midden-Groningen. Een gemeente die jou al het moois van het platteland biedt. Ruimte, 
karaktervolle dorpen, schitterende natuur. Maar ook een gemeente met stedelijke trekken. Juist die 
ontmoeting tussen stad en buitengebied, maakt Midden-Groningen zo interessant. Sociale 
achterstanden, de gevolgen van de gaswinning, de energietransitie. De uitdagingen hier zijn groot en 
divers. Wat de gemeente bijzonder maakt, is dat er volop ruimte is om de gemeente mooier, veiliger 
en socialer te maken. Dat je hier écht iets kunt achterlaten voor inwoners. Dit biedt jou een unieke 
kans om samen de toekomst van Midden-Groningen vorm te geven. 
 
Naar de website: https://www.midden-groningen.nl  en https://werkenbij.midden-groningen.nl/ 

 
Plaats in de organisatie 

Samen met je collega directiesecretaris maak je deel uit van de directie, bestaande uit de 
gemeentesecretaris, vier directeuren en de concerncontroller. Je valt rechtstreeks onder de 
gemeentesecretaris. Je hebt contact met veel collega’s binnen de gehele organisatie, maar ook 
daarbuiten.  
 
2.  WAT GA JE DOEN? 
 
Als directiesecretaris ga je aan de slag met organisatie brede vraagstukken; zowel op inhoud als 
vanuit het perspectief van procesmatige ondersteuning aan het bestuur en de directie. Jouw kennis 
en ervaring zijn hier meer dan welkom. Samen met je collega directiesecretaris zorg je onderling voor 
een goede verdeling van onderwerpen waar jullie inbreng gewenst is. Je sluit aan bij het directieteam 
en het bestuur en zorgt dat je zichtbaar bent in de organisatie. Je werkt mee aan de doorvertaling 
van de visie, de organisatiefilosofie en het dienstverleningsconcept van de gemeente.  
Directie- en bestuursleden zoek je actief op om ze gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. 
Dit kan gaan om uiteenlopende onderwerpen. Je bewaakt de procesgang en zorgt dat de juiste 
informatie op het juiste moment op de juiste plek beschikbaar is. Om hiervoor te zorgen is 
stakeholdermanagement en coördinatie één van je centrale taken. Je bereidt besluitvorming voor en 
zorgt voor een correcte aanlevering van voorstellen naar de directie, het college en de raad.  
De gemeentesecretaris ondersteun je in zijn rol als bestuurder bij de ondernemingsraad. Daarnaast 
bewaak je de samenhang van adviezen en voorstellen in relatie tot het collegeprogramma en de 
voortgang hiervan. Hierin werk je nauw samen met collega’s van diverse teams zoals griffie, concern 
control en communicatie. Je vertegenwoordigt de gemeente bij diverse instanties of organisaties en 
voert projecten uit op concernniveau.  

https://www.midden-groningen.nl/
https://werkenbij.midden-groningen.nl/


 

 

3. PROFIEL 
 

 Een hbo+ / academisch denk- en werkniveau met opleiding in een bedrijfskundige of 

bestuurskundige richting.  

 Je hebt ofwel ervaring in een soortgelijke functie ofwel ervaring in een politiek bestuurlijke 

omgeving zoals een gemeentelijke organisatie.  

 Je hebt kennis van bestuurlijke processen en procedurele aspecten van besluitvorming.  

 Je bent op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen in een complexe omgeving met 

politiek-bestuurlijke gevoeligheden met diverse inhoudelijke aspecten. 

 Je kunt je sterke communicatieve vaardigheden inzetten voor verschillende doelgroepen en 

integrale advisering. 

 Een resultaatgerichte instelling gecombineerd met een daadkrachtige werkwijze met scherp 

inzicht in maatschappelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen. 
 
 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Helicopterview. 

 Politiek en organisatie sensitief.  

 Plannen en organiseren. 

 Sterke adviesvaardigheden. 

 Communicatief sterk.  

 Samenwerkingsgericht. 

 Flexibele houding. 

 Procesgericht.  

 Strategisch.  

 

 
5. MIDDEN-GRONINGEN BIEDT JOU 
 
Een aantrekkelijke en dynamische functie in een organisatie met grote ontwikkelingen en opgaven.  
Omvang van de functie is 32-36 uur. Het salaris is conform CAO- gemeenten, schaal 12 cao 
Gemeenten (max. € 6103 bruto/maand). Tevens ontvang je 18,25% van je salaris in de vorm van een 
individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt 
inrichten. Verder investeert de gemeente Midden-Groningen via opleidingen in jouw loopbaan. 

 
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Janine Smetsers 
06-296 246 26 
 


