
Vacature 

2 projectleiders

Ben jij een strategisch sterke, ondernemende en communicatieve 
projectleider? Heb je ervaring met projecten die mensen inspireren 
en in beweging brengen? Heb je hart voor en ervaring in de 
publieke sector en wil je graag bijdragen aan de kracht van alle 
gemeenten in Nederland? Ben je een echte verbinder die in de 
sector samen met collega’s overtuigt en realiseert? Dan is dit 
jouw volgende baan! 

Projectleider Fysiek domein (32-36 uur)
Projectleider digitalisering en dataficering (32-36 uur)

De gemeentelijke arbeidsmarkt is in beweging en groeit. Er werken ruim 
160.000 mensen in 355 gemeenten en samenwerkingsorganisaties. A&O 
fonds Gemeenten inspireert en ondersteunt bij organisatieontwikkeling 
en professionalisering van medewerkers. Het fonds heeft tot doel 
Nederlandse gemeenten vitaal en wendbaar te houden, zodat zij 
optimaal kunnen blijven aansluiten bij de veranderende samenleving.

Wij zijn op zoek naar twee projectleiders. Een projectleider die zich 
bezighoudt met ontwikkelingen binnen het Fysiek domein, zoals de 
Omgevingswet en de energietransitie. Daarnaast zoeken wij een 
projectleider die zich bezig houdt met digitalisering en dataficering 
binnen de gemeentelijke sector. Bij beide vacatures draait het binnen de 
vraagstukken om houding en gedrag, want dat is waarvoor we staan bij 
het fonds.

Dit ga je doen
• Je onderzoekt en vertaalt kansen en behoeften in concrete 

projecten
• Je schrijft projectplannen en draagt zorg voor de uitvoering
• Je brengt het veld in kaart en zoekt actief naar samenwerkingen
• Je selecteert en stuurt externe partijen aan, legt afspraken vast en 

bewaakt deze
• Je houdt collega’s en netwerk enthousiast op de hoogte van 

voortgang en ontwikkelingen
• Je monitort, evalueert en rapporteert resultaten en impact
• Je onderhoudt een actief netwerk en signaleert en realiseert kansen 

in- en extern
• Je werkt nauw samen met de teams communicatie en project- 

ondersteuning.



Herken je je in dit profiel?
• Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding op het gebied van

economie, bestuurskunde en/of sociale wetenschappen
• Je hebt minimaal 5-10 jaar ervaring als projectleider
• Je hebt kennis van en affiniteit met gemeenten
• Je bent stressbestendig en collegiaal
• Je bent strategisch sterk en een effectieve, hands-on uitvoerder
• Je staat sterk in je schoenen, bent overtuigend en resultaat- en

kwaliteitsgericht
• Je bent digitaal vaardig en actief op social media en platforms
• Je legt makkelijk contact en brengt een breed netwerk mee
• Een pluspunt is als je ook nog ervaring hebt met sectoraal werk op

landelijk niveau.

Wat bieden wij
• Samenwerken in een energiek, creatief en professioneel team
• Een dynamische organisatie met een maatschappelijke missie,

waarbij ondernemerschap en initiatief belangrijk zijn
• Een fijne werkplek in centrum Den Haag op loopafstand van CS
• Afhankelijk van jouw kennis en ervaring bieden we een salaris van

maximaal schaal 12 BBRA 2020
• De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar.

Bevalt het jou en ons, dan kan deze worden omgezet naar een
vaste aanstelling.

Over A&O fonds Gemeenten
De samenleving verandert en de rol van gemeenten transformeert 
mee. Om hun taken goed te kunnen blijven vervullen moeten  
gemeenten wendbare en flexibele organisaties zijn, waarin ieders  
talent optimaal wordt ingezet. A&O fonds Gemeenten helpt 
daarbij. We inspireren en ondersteunen met producten en projecten 
om innovatie te stimuleren, talenten en competenties te ontwikkelen 
en kennis en ervaring te delen. Het team van A&O fonds Gemeenten 
bestaat uit 30 collega’s, deels projectmatig. Ons kantoor is gevestigd 
in de binnenstad van Den Haag. Meer informatie over de organisatie 
en collega’s vind je op www.aeno.nl. 

Interesse of meer informatie?
Interesse of meer informatie? Herken jij je in bovenstaand profiel? Dan 
horen we graag van je voor 5 oktober 2020. Stuur je motivatie en cv 
naar A&O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl o.v.v. vacature 
Projectleider. Wil je eerst meer weten bel met May Yalcin  
(projectleider) of Karin Sleeking (directeur) 070-7630030. 


