
 

 
 

 
 

De euregio rijn-maas-noord zoekt per 01-05-2023 of zo snel mogelijk een 

 

Projectcoördinator Interreg A Deutschland-Nederland (m/v/d)  
 

Spreek je goed Duits en Nederlands, ben je breed geïnteresseerd en wil je bijdragen aan “Europa” 

in onze grensregio? Dan willen we je graag leren kennen! 

 

Als projectcoördinator begeleid je zelfstandig meerdere Duits-Nederlandse subsidieprojecten van 

het eerste begin tot aan de afsluiting. Dat is heel veelzijdig en elke dag anders: van 

schooluitwisselingen tot e-mobiliteit en van chemische laboratoria tot natuurbescherming. Maar 

altijd met Duitse en Nederlandse bedrijven of organisaties! 

 

Je komt te werken bij de euregio rijn-maas-noord in Mönchengladbach, niet ver over de grens bij 

Venlo. De euregio zet zich sinds 1978 in om de Europese integratie voor de mensen in de grensregio 

te verwezenlijken. Wij zijn een Duits-Nederlandse publiekrechtelijke organisatie met 34 leden naar 

Duits recht (overheid) en hebben momenteel ca. 20 werknemers. Het aantrekkelijke werkgebied 

omvat grote steden als Mönchengladbach, Krefeld, Venlo en Roermond, alsmede meer landelijke 

gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en de Niederrhein.  

 

Het Interreg-programmamanagement is een zelfstandig opererende onderafdeling binnen de 

euregio rijn-maas-noord met een team van 3 mensen. In opdracht van alle Interreg-

programmapartners zorgen wij ervoor dat de passende projecten worden ontwikkeld en aan alle 

voorwaarden voldoen.  

 

Jouw taken: 

• Acquisitie en (ondersteuning bij het) uitwerken van projectideeën  

• Adviseren en begeleiden van Duitse en Nederlandse bedrijven en organisaties van de 

ideefase tot de afronding van projecten.  

• Deelname aan projectbijeenkomsten en netwerkevents 

• Afstemming met de collega’s bij de andere Duits-Nederlandse Euregio’s en met 

ministeries, provincies en gemeenten over de beoordeling en financiering van projecten.  

• Toetsing van de projectaanvragen met betrekking tot de subsidiecriteria  

• Administratie m.b.t. alle projecten in een online-monitoringsysteem 

• Voorbereiding van projectaanvragen ter besluitvorming  

 

Jouw profiel: 

• Je spreekt en schrijft Duits en Nederlands (minimaal B2 niveau) 

• Je hebt min. een afgeronde Bachelor opleiding (bijv. Duitslandstudies, European Studies, 

rechten, geografie, bestuurskunde o.i.d.)  

• Je hebt een brede belangstelling voor verschillende projectthema’s en aantoonbare 

belangstelling voor Europese / grensoverschrijdende samenwerking 

• Je hebt bij voorkeur ervaring op het gebied van projectmanagement, Duits-Nederlandse 

samenwerking of juridische thema’s  



 

 
 

 
• Je brengt wellicht een netwerk mee van relevante organisaties in het gebied van de 

euregio rijn-maas-noord 

• Je bent nauwkeurig, zelfstandig en pragmatisch 

• Je bent klantvriendelijk en je kunt ook complexe regels en gedetailleerde verordeningen 

uitleggen en toepassen in de praktijk 

 

Wij bieden: 

• Een interessante, jonge organisatie die zich volledig inzet voor grensoverschrijdende 

samenwerking 

• Een aangename werksfeer in een klein team 

• Zelfstandig werk met flexibele werktijden (volgens afspraak) en werklocaties 

• Sociale voorzieningen volgens de voorschriften van de (Duitse) overheid, bv. 

bedrijfspensioen (RZVK) voor werknemers 

• Een voltijd functie (39 uur). Deeltijd is eventueel ook een optie (minimaal 75%) 

• Een passend salaris, afhankelijk van kwalificaties en ervaring volgens de  

TVöD VKA (Duitse cao voor gemeentelijke overheden); salarisschaal 11. 

• De functie is in eerste instantie beperkt tot een jaar, in overeenstemming met § 14, lid 2 

TzBfG (Teilzeit- und Befristungsgesetz) met uitzicht op een vast dienstverband. 

 

Meer informatie over ons en onze werkterreinen vindt u op www.euregio-rmn.eu en 

www.deutschland-nederland.eu. 

 

 

Contact: 

Voor nadere inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met 

Martijn Spaargaren, Programmamanager Interreg, tel. +49 2161 6985 

505 of martijn.spaargaren@euregio-rmn.de 

 

We kijken uit naar je sollicitatie, met vermelding van je vroegstmogelijke 

startdatum. Stuur je sollicitatie naar Maike Hajjoubi 

(maike.hajjoubi@euregio-rmn.de).  

  

Solliciteren kan tot en met 13 april 2023. De sollicitatiegesprekken vinden naar verwachting in de 

week van 17 april plaats. 

  

 

Gelijkheid van kansen, diversiteit en het combineren van familie en beroep zijn belangrijke 

speerpunten van het personeelsbeleid van de euregio rijn-maas-noord. Wij verheugen ons 

daarom op jouw sollicitatie, ongeacht je leeftijd, je culturele of sociale achtergrond, religie, 

levensbeschouwing, handicap of seksuele identiteit. 

 

Reiskosten voor sollicitatiegesprekken worden niet vergoed. 

http://www.deutschland-nederland.eu/
mailto:maike.hajjoubi@euregio-rmn.de

