
 

Het Duits-Nederlands openbaar lichaam euregio rijn-maas-noord gevestigd in 

Mönchengladbach (D) zoekt een  

Junior-adviseur voor het GrensInfoPunt 
Parttime (19,5 uur per week) 

die vanaf juli 2019 beschikbaar is en vooralsnog een aanstelling krijgt tot eind 2020  

(op basis van Duitse arbeidsrecht)  

 

De omschreven functie omvat de volgende taken: 

• Advies geven aan burgers en ondernemers met betrekking tot wonen, werken en 

studeren aan weerszijden van de grens tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen. 

• Organiseren van spreekuren en bijeenkomsten 

• Samenwerken met diverse organisaties aan Nederlandse en Duitse zijde 

• Registratie van casussen in het casusvolgsysteem 

Als junior-adviseur pas je in ons team wanneer je over de volgende  

kennis en ervaring beschikt:  

• een afgeronde HBO- of WO-opleiding met een inhoudelijk zwaartepunt in de richting van 

belastingen, sociale zekerheid of arbeidsbemiddeling 

• actuele kennis over wetgeving op het gebied van belastingrecht, sociale zekerheid, 

pensioenen in Nederland en/of Duitsland (wanneer je niet over de actuele kennis 

beschikt ben je in staat je deze snel eigen te maken) 

• in hoge mate zelfstandig en initiatiefrijk bent 

• ervaring met betrekking tot grensoverschrijdende samenwerking is een pré  

• over uitstekende team- en communicatievaardigheden beschikt 

• goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse en de Duitse taal 

• kennis van gangbare software (MS-office) 

• een rijbewijs en de mogelijkheid om een privé-auto in te zetten zijn noodzakelijk 

Wij bieden je  

naast een veelzijdige baan, een salaris volgens TVöD (CAO voor de Duitse overheid / 

gemeenten) afhankelijk van competenties en ervaring tot maximaal schaal 10, een 

interessante uitdaging binnen onze grensoverschrijdende organisatie. Voor het overige 

gelden de bepalingen uit TVöD VKA. 

 

Meer informatie over de euregio rijn-maas-noord en onze taken vind je op: www.euregio-

rmn.eu. Uitgebreide informatie over het GrensInfoPunt vind je op www.grenzinfo.eu 

 

Stuur jouw sollicitatie svp uiterlijk 6 juni 2019 aan:  

euregio rijn-maas-noord  

t.a.v. Andy Dritty  

Konrad-Zuse-Ring 6  

D-41179 Mönchengladbach  

Tel. 00 49 2161 / 6985 511   Fax 00 49 2161 / 6985 555 

of per mail aan: andy.dritty@euregio-rmn.de 

 

Nota bene: De kosten die je maakt ten behoeve van de sollicitatieprocedure, zoals 

bijvoorbeeld reiskosten, worden niet vergoed! 

http://www.grenzinfo.eu/

