Beleidsmedewerker Duurzaamheid en Groen
Wij zoeken

Kom werken voor Landsmeer!

36 uur per week (fulltime)

een beleidsmedewerker die prima
verantwoordelijk en het aanspreekir
beleidsvelden duurzaamheid, groenpunt is voor de
en milieu.
Wat ga je doen?
• Je ontwikkelt, voert uit en evalu
eert het beleid
op het gebied van duurzaamheid en
groen;
• Aanspreekpunt, zowel in- als ex
tern voor
bovengenoemde velden;
• Budgetbeheer en een bijdrage
leveren aan de
P&C cyclus;
• Namens de gemeente Landsm
eer
deelnemen aan de regionale overl
eggen met
buurtgemeenten;
• Samenwerken met externe pa
rtijen zoals onze
externe milieudienst;
• Advisering aan Bestuur en Ma
nagement door
het opstellen van bestuursvoorstel
len en het
inzetten van besluitvormingsproced
ures.

weerstand.

r is werken in
Werken bij de gemeente Landsmee: korte lijnen,
een gemeente met grote ambities derlinge
informele werkrelaties en grote on
verbondenheid.
persoonlijk
Onze kernwaarde is ‘Samen’. Goed ons veel waard.
contact met elkaar en inwoners is rk met veel
Als je onze collega wordt, heb je we id en variatie.
zelfstandigheid, verantwoordelijkhen allrounder.
Bij ons kun je je ontwikkelen tot ee rders, Ilpers en
Als vanzelf dienen wij de Landsmee
Purmerlanders.
Fysiek Beleid
Je gaat deel uitmaken van het team staande uit 27
en Projecten. Een bevlogen team be
zowel inwoners,
betrokken collega’s. De lijnen naar erzichtelijk. Dit
collega’s als bestuur zijn kort en ov en er veel van je
betekent dat je snel kunt schakelen
verwacht wordt.

Gemeente Landsmeer

Geïnteresseerd?

Jij hebt
• minimaal een HBO opleiding;
beleidsveld duurzaamheid en/
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of groen;
e houding, je weet
• een stimulerende en faciliterend
iten de organisatie;
verbinding te maken binnen en bu
aanpak;
• een krachtige en pragmatische
creatief om te gaan met
• het vermogen om adequaat en

Werken bij de gemeente

Wij bieden
• een dynamische, afwisselende en zelfstandige baan,
voor 36 per week (fulltime);
• goede ontwikkelingsmogelijkheden en deelname
aan de Landsmeer Academie;
• een salaris, afhankelijk van opleiding, leeftijd en er-

varing, van tussen de € 3.090,-en € 4.671,-bruto per
maand bij een 36-urige werkweek (functieschaal 10);
• een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van
je bruto maandsalaris. Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld.

Ben je enthousiast geworden over
deze
zien je sollicitatiebrief en cv graag functie? We
tegemoet.
Solliciteren kan via www.regiofle
xwerk.nl
Heb je vragen over de functie? Ne
op met Wietse Bulk, Teammanagerem dan contact
Beleid en Projecten, te bereiken op van team Fysiek
06-52532837 of
via w.bulk@landsmeer.nl.
Heb je vragen over het sollicitatiep
met Monique Assendelft, HR advis roces? Bel dan
eur, te bereiken
op 06-15084228.
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG
van de sollicitatieprocedure en voorw) is onderdeel
aarde
start bij gemeente Landsmeer. voor

