
GEZOCHT: 

  

Harlingen is een prachtige gemeente, als je ‘s ochtends de stad 

binnen rijdt word je al een beetje gelukkig. Zomers een haven vol 

bootjes en volle terrassen en in de winter de charme van alle 

lichtjes van de bruine vloot. Alleen al voor dit geluksgevoel wil je bij 

ons werken. 

 

Kijk voor meer informatie op 

www.harlingen.nl/werken-bij-de-gemeente 

Centrummanager  
Voor de duur van één jaar, 12 uur per week. 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

De briefselectie vindt plaats in 

week 20 en de 

sollicitatiegesprekken staan 

gepland op 27 mei.  

Wie zijn wij: 

Wij zijn een zelfstandige, compacte gemeente 

in een veranderende maatschappij. Dat vraagt 

een andere manier van werken. Wij zijn niet 

langer de aanbodgerichte organisatie van 

vroeger maar werken naar een vraaggerichte, 

klantgerichte organisatie waarbij we flexibiliteit 

en professionaliteit erg belangrijk vinden. In 

deze mooie gemeente zijn wij per direct op 

zoek naar een centrummanager! 

Wat houdt de rol van de centrummanager in?  

De gemeente Harlingen wil een zo sterk 

mogelijke, levendige en vitale binnenstad. Dat 

zorgt ervoor dat de binnenstad aantrekkelijk is 

en de leegstand zo beperkt mogelijk blijft. De 

provincie heeft aan de gemeente Harlingen, 

voor een aantal activiteiten in de binnenstad, 

subsidie verleend in het kader van de 

Subsidieregeling Friese Retailaanpak. Het is aan 

de centrummanager om deze activiteiten op te 

pakken en aan het einde van de periode de 

verleende subsidie te verantwoorden. Het doel 

daarbij is om zoveel mogelijk toe te werken 

naar de uitvoering van de activiteiten en 

voorbereidend werk daarvoor te doen. 

Het is daarbij jouw rol de samenwerking te 

bevorderen en om consensus te bereiken 

tussen de gemeente, inwoners, ondernemers 

en de vastgoedeigenaren.  

Dit ben jij: 

De activiteiten die opgepakt moeten worden 

staan vast en verschillen van complexiteit. De 

centrummanager is verantwoordelijk voor de 

uitvoering en de betrokkenheid van de 

verschillende partijen. Je bent dan ook een 

centrummanager die op projectmatig niveau 

kan werken, maar als het nodig is ook de 

handen uit de mouwen kan steken. Je beschikt 

over intermediaire eigenschappen waarmee je 

de samenwerking en de saamhorigheid in de 

binnenstad bevorderd. Je hebt kennis van de 

detailhandel en/of horeca. Je bent iemand die 

zeer zelfstandig te werk kan gaan, houdt van 

initiatief tonen en staat stevig in je schoenen. 

Je bent bekend met gemeentelijke organisaties 

en weet je hierin goed te laveren. Daarnaast is 

je schrijfvaardigheid om over naar huis te 

schrijven! 

 

 

 

 

Dit ga je doen: 

Als centrummanager voor de binnenstad 

van Harlingen krijg je enkele 

hoofdactiviteiten mee om op te pakken: 

• Verbeteren presentatie winkels en 

beeldkwaliteit binnenstad;  

• Verbeteren van de inrichting van 

het centrum; 

• Het creëren van een compacter 

centrum; 

• Leegstand voorkomen en tegen 

gaan. 

De centrummanager krijgt een werkbudget 
mee voor kleine maatregelen in de stad.  
Voor de meer complexe opdrachten zal er, 
samen met de belanghebbenden, een 
projectplan geschreven moeten worden.     
Ook hierin weet jij goed welke stappen er 

gezet moeten worden.  

Wat bieden wij jou? 
Wij bieden jou een boeiende en 
afwisselende functie in een professionele 
werkomgeving die volop in beweging is, 
waarbinnen collegialiteit en samenwerken 
de sfeer bepalen! Een hele mooie kans om 
jouw kennis en kunde verder te ontwikkelen 
in deze prachtige havenstad! De functie is 
tijdelijk voor de duur van één jaar en 
ingeschaald in schaal 10. Door de 
tijdelijkheid zul jij op basis van payroll 
worden aangenomen. Tevens zetten wij de 
vacature uit bij diverse 
detacheringsbureaus. Het is ook mogelijk 
om als zzp’er te solliciteren.  
 
Vragen? 
Voor vragen over de vacature kun jij contact 
opnemen met Fedde Wielstra, teamleider 
Omgeving of Rogier Jungen, 
Bedrijvencontactfunctionaris via het 
algemene telefoonnummer 14 0517. 
 
Vragen over de sollicitatieprocedure? Neem 
contact op met Linda Nicolai, HRM via 
l.nicolai@harlingen.nl 
 
Is je belangstelling gewekt? 
Wij horen graag van je! 
Stuur je sollicitatiebrief uiterlijk 16 mei per 
e-mail naar ikwil@harlingen.nl 
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