Wij bieden
• een dynamische, afwissele
nde en
zelfstandige baan, voor 36 pe
r week
• Goede ontwikkelingsmog
elijkheden en de
ruimte om je eigen inbreng te
hebben;
• een salaris, afhankelijk va
n opleiding,
leeftijd en ervaring, van max.
€ 4.450,00
bruto per maand bij een 36-u
rige
werkweek (functieschaal 10);
• een Individueel Keuze Bu
dget (IKB) van
17,05% van je bruto maandsa
laris.

Beleidsmedewerker
Openbare Ruimte
Kom werken voor
Landsmeer!

36 uur per week / fulltime

Wij zoeken

r 36 uur per week die
Een Beleidsmedewerker Openbare Ruimte voo
meerdere rollen vervult.
ent op het gebied van
Je bent adviseur voor het college en managemantwoordelijk voor het
mobiliteit, wegen en kunstwerken. Je bent verkken. Ook fungeer je als
(laten) opstellen van de benodigde beleidsstu ingsprojecten richting de
opdrachtgever voor het onderhoud en herinricht
projectleiders.
Je werkzaamheden zijn onder anderen:
het beleid. De nadruk zal
• Ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van
brede parkeernota;
liggen op onderwerpen rond mobiliteit zoals een
men aan de regionale
• Namens de gemeente Landsmeer deelne
overleggen van de Vervoerregio;
om te zorgen voor
• Samenwerken met collega beleidsadviseurs
te binnen onze
een integrale aanpak voor de fysieke buitenruim
gemeente;
data van de assets en het
• Zorgdragen voor kwalitatief goede beheer
is van deze data. Dit
uitzetten van onderhoudsprogramma’s op bas
uitvoering;
alles in nauw overleg met de projectleiders en
Budgetbeheer en een
• Advisering aan Bestuur en Management;
de nadruk op het
bijdrage leveren aan de P&C cyclus. Hierbij ligt
ten voor alle
houden van overzicht over de benodigde kredie
herinrichtingsprojecten.

Gemeente Landsmeer

Jij hebt

Werken bij de gemeente

Werken bij de gemeente Landsmeer is werken in een
met grote ambities: korte lijnen, informele werkrelatiegemeente
s en grote
onderlinge verbondenheid.
Van onze medewerkers vragen wij dat zij actief mee
en werken aan zowel de eigen ontwikkeling als die denken
organisatie. Hiertoe biedt de gemeente Landsmeer van de
kansen om jezelf te blijven ontwikkelen, nieuwe weralle
kwijzen te
ontdekken en te implementeren.
Je komt werken in het Team Fysiek beleid en projecte
afdeling met betrokken collega’s. De lijnen naar zow n. Een
collega’s als bestuur zijn kort en in overzichtelijke schael inwoners,
betekent dat je snel kunt schakelen, meters kunt mak al. Dit
en.

Geïnteresseerd?

n over deze functie?
Ben je enthousiast gewordeivatiebrief naar
Stuur dan je cv en mot k.nl
www.regioflexwer
?
Heb je vragen over de functie
ietse Bulk,
Neem dan contact op met W k beleid en
sie
Teammanager van team Fy -52532837 of
projecten, te bereiken via 06 r.nl
w.bulk@landsmee

Wij zoeken een analytische en resultaatger
die zelfbewust is en weet wanneer iets zel ichte collega met een initiatiefrijke en verbindende houding. Iemand
fysieke buitenruimte. Jij vindt het leuk omf op te pakken en wanneer iets uit te zetten. Je hebt affiniteit met de
beleidsadviseur) die steeds iets anders vante schakelen tussen meerdere rollen (bijv. beheerder, budgethouder,
jou vragen.
Je beschikt over de volgende kennis en erv
aring:
• Minimaal een HBO opleiding;
• Aantoonbare ervaring bij de gemeen
te of met beheer van assets in de fysieke bui
tenruimte;
• Ervaring of in ieder geval affiniteit me
t het beleidsveldverkeer/mobiliteit.
Je scoort goed op de volgende competent
ies:
• Samenwerken;
• Klantgerichtheid;
• Regisseren;
• Communiceren.

