
U WERKT GRAAG IN EEN INTERNATIONALE OMGEVING? 

U BENT MEERTALIG? 

U WILT ZICH INZETTEN VOOR DE EUROPESE SAMENWERKING? 

Dan bent u wellicht de medewerker (m/v/d) voor het GrensInfoPunt Euregio Rijn-Waal die wij 

voor ons team zoeken! 

De Euregio Rijn-Waal is een grensoverschrijdend publiekrechtelijk samenwerkingsverband, 

gevestigd in Kleve. De Euregio Rijn-Waal heeft o.a. als taak om de Duits-Nederlandse samenwerking 

te bevorderen. Een van de werkterreinen van de Euregio Rijn-Waal is het GrensInfoPunt, dat 

onafhankelijke, laagdrempelige en deskundige diensten aanbiedt voor grenspendelaars in de Duits-

Nederlandse grensregio. In de taal, cultuur en regelgeving van het buurland biedt het GrensInfoPunt 

informatie op het gebied van belastingen, sociale verzekeringen, arbeidsverhoudingen en wonen in 

het buurland.   

De Euregio Rijn-Waal is per direct op zoek naar een fulltime medewerker voor het GrensInfoPunt die 

ons ondersteunt in adviesgesprekken en organisatorische werkzaamheden. We bieden U begeleiding 

met een inwerkprogramma met deelname aan vaktechnische opleidingsdagen en cursussen.  

U bent verantwoordelijk voor een afwisselend takenpakket waarin u zowel zelfstandig als in een 

klein team samenwerkt in een prettige internationale werkomgeving aan de volgende taken. 

• Het geven van voorlichting en informatie aan burgers en bedrijven die (willen) wonen, werken of

studeren in het buurland. Veel voorkomende thema’s zijn sociale zekerheid, belastingen,

ziektekostenverzekering en andere grensoverschrijdende zaken.

• Beoordeling en afstemming van verdere adviesbehoeften en registratie van casussen in een Fal

managementsysteem.

• Individueel advies voor actieve, toekomstige of voormalige grenspendelaars en hun gezinnen,

zelfstandigen, bedrijven en instellingen, studenten.

• Casus analyse en casus documentatie.

• Onderzoek en verduidelijking van zaken.

• Up to date houden en verwerken van informatie.

• Begeleiding van cliënten.

• Voorbereiden, organiseren en doorvoeren van spreekuren en evenementen.

• altijd op de hoogte blijven van de laatste wetgeving

• Correspondentie voeren in het kader van adviesactiviteiten in het algemeen.

U heeft de volgende eigenschappen: 



• Commerciële of administratieve opleiding 

• Zeer goede kennis van de Duitse en de Nederlandse taal, in woord en geschrift

• Basiskennis van:

- Socialezekerheidsrecht 

- Fiscaal recht 

- Bestuursrecht 

- Arbeidsrecht 

- Ziektekostenverzekeringen

- Relevante Europese wetgeving

• Sociale- en communicatieve vaardigheden

• Ervaring met MS Office applicaties

• Het vermogen om zelfstandig te werken alsook in een team/netwerk

• Rijbewijs klasse B

Andere gewenste soft skills:  

• Initiatief, kritisch- en analytisch denken, klantengericht werken, veerkrachtig zijn

De Euregio Rijn-Waal voert een actief beleid betreffende gezondheidsmanagement en biedt 

daarnaast de mogelijkheid voor bedrijfssporten, een lease fiets, homeoffice, flexibele werktijden 

alsook deelname aan bedrijfsactiviteiten. 

De salariëring vindt plaats volgens de Duitse CAO voor overheidspersoneel (TVöD -VKA). Er is een 

werkweek van 39 uur voorzien. Het gaat om een aanstelling voor bepaalde tijd tot en met 31 december 

2024.  

Wij zien uw sollicitatie in het Nederlands of in het Duits graag uiterlijk 31 maart 2023 tegemoet, 

bij voorkeur via het onderstaande e-mailadres. Voor meer informatie over deze functie kunt u 

telefonisch contact opnemen met de heer Flipse (+49 2821 793036)of met mevrouw Knoor (+49 

2821 793014) 

Euregio Rijn-Waal  

Waltraud Knoor - vertrouwelijk 

Emmericher Str. 24 

47533 Kleve  

Duitsland 

e-mail: Knoor@euregio.org 


