
 

 
 
 
De Reinigingsdienst Waardlanden is een uitvoeringsorganisatie van de gemeenten 
Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden op het gebied van 
reiniging en afvalinzameling. 80 medewerkers zorgen er samen voor dat de taken zorgvuldig 
worden uitgevoerd. De organisatie ondersteunt inwoners bij het duurzaam leven. Wil jij ons 
team komen versterken?  
 
Wij zijn op zoek naar een managementassistent 
(28 - 32 uur per week) 
    
Het functieprofiel  
Waardlanden is een kleine organisatie. We zoeken daarom een collega die het leuk vindt om met veel 
verschillende onderwerpen bezig te zijn. Je bent een belangrijke ondersteuner van het management.  

• Je beheert agenda's en het daarbij behorende e-mailverkeer. In het beheer van de e-mail filter 
je zelfstandig de vergaderstukken, vragen en acties die voorkomen en handelt deze af waar 
mogelijk. 

• Naast de ondersteuning aan de leidinggevenden en de projectleiders pak je verzoeken op die 
via de mailbox binnenkomen. Voorkomende verzoeken als het plannen van vergaderingen en 
vergaderruimtes en voorraadbeheer van diverse kantoorartikelen zijn hier onderdeel van. 

• Je legt afspraken vast tijdens overleggen, zowel intern als extern (notuleren). 
• In de uitvoering van je werkzaamheden kan je goed onderscheid maken in hoofd- en bijzaken, 

je kan snel schakelen, prioriteiten stellen en zelfstandig beslissingen nemen. 
• Je werkzaamheden hebben een uitvoerend karakter, maar we verwachten van jou ook de 

nodige assertiviteit. Je bent iemand die snapt wat ontzorgen betekent. 
• Het organiseren van (grote) bijeenkomsten gaat je goed af. Je zorgt dat aan alles is gedacht, 

zodat de bijeenkomsten goed verlopen. 
 

De functie-eisen  
• Je hebt een relevante MBO-opleiding gevolgd. 
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 
• Je hebt minimaal een jaar werkervaring in een soortgelijke rol. 
• Je hebt een dienstverlenende instelling.  
• Je bent praktisch en stressbestendig. 

 
Ons aanbod  
We bieden jou een uitdagende functie voor maximaal 32 uur per week. Ook een geringer aantal uren 
is mogelijk, met een minimum van 28 uur per week. Je krijgt een arbeidscontract voor de duur van een 
jaar, met uitzicht op een vast contract.  
Een goede balans tussen privé en werk staat hoog in ons vaandel en je kan tijd- en plaats- 
onafhankelijk werken. Voor ‘thuiswerken’ bieden we gerichte faciliteiten, zoals een laptop en mobiele 
telefoon.  
 
Het salaris behorend bij deze functie is afhankelijk van je kennis en ervaring. We hanteren een salaris 
dat past bij wat je kunt. Dit is maximaal schaal 6 (€ 2.904) of schaal 7 (€ 3176) op basis van een 
voltijds arbeidsovereenkomst (36 uur).  
Daarnaast heb je recht op 17,05% Individueel Keuzebudget. Dit budget bouw je maandelijks op over 
jouw bruto maandsalaris. We hebben een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer met een 
maximum van € 230,- per maand en daarnaast zorgen wij voor een premievrije WIA-verzekering.  
     
Informatie  
Als je meer wilt weten over de functie en/of de werkzaamheden, neem dan contact op met Hans van 
den Brule, directeur van de Reinigingsdienst Waardlanden, per e-mail 
hansvandenbrule@waardlanden.nl of telefoon 06 – 52 51 17 84.  
   
Solliciteren   
Je kunt je sollicitatie richten aan Rens Kokje, personeelsfunctionaris van Reinigingsdienst 
Waardlanden. Stuur je brief en cv uiterlijk 16 mei 2021 naar personeelszaken@waardlanden.nl .  


