Werken bij de gemeente

Werken bij de gemeente Landsmeer is werken in een
gemeente met grote ambities: korte lijnen, informe
werkrelaties en grote onderlinge verbondenheid. le
Van onze medewerkers vragen wij dat zij actief
meedenken en werken aan zowel de eigen
ontwikkeling als die van de organisatie. Hiertoe bied
de gemeente Landsmeer alle kansen om jezelf te t
blijven ontwikkelen, nieuwe werkwijzen te ontdekk
en
en te implementeren.
Je komt werken in het Team Sociaal Domein. Een
afdeling met betrokken collega’s. De lijnen naar
zowel inwoners, collega’s als bestuur zijn kort en in
overzichtelijke schaal. Dit betekent dat je snel kunt
schakelen, meters kunt maken.

Beleidsmedewerker
Sociaal Domein
Kom werken voor
Landsmeer!

36 uur per week / fulltime

Wij zoeken

uur per week die diverse
Een beleidsmedewerker sociaal domein voor 36
rollen vervult.
ent binnen het Sociaal
Je bent adviseur voor het college en managem de gemeente naar
Domein, je fungeert als opdrachtgever namens
afstemming en input van
maatschappelijke organisaties en je zorgt voor
inwoners en professionals.
Je werkzaamheden zijn onder anderen:
het (preventieve) beleid.
• Ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van
Participatiewet
De nadruk zal liggen op onderwerpen rond de
inzet op
(schuldhulpverlening, minimabeleid), maar ook
nbare gezondheidszorg
beleidsonderwerpen binnen jeugd, Wmo, ope
en onderwijs is ook mogelijk;
men aan de regionale
• Namens de gemeente Landsmeer deelne
de Metropoolregio
overleggen in de regio Zaanstreek Waterland en
Amsterdam;
bij de uitvoering van het
• Samenwerken met collega beleidsadviseurs
023;
Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2019-2
te Landsmeer met andere
• Integrale samenwerking binnen de gemeen
beleidsvelden;
team van de gemeente
• Integrale afstemming met het lokale zorg
Landsmeer: het Middelpunt;
Budgetbeheer en een
• Advisering aan Bestuur en Management;
bijdrage leveren aan de P&C cyclus.

Gemeente Landsmeer

Jij hebt
Wij bieden
• een dynamische, afwissele
nde en zelfstandige baan, voor
36 per week (voor de
duur van 1 juli 2020 tot en met
31 december 2021);
• Goede ontwikkelingsmog
elijkheden en de ruimte om je
eigen inbreng te
hebben;
• een salaris, afhankelijk va
n opleiding, leeftijd en ervarin
g, 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 maandsalaris.

Geïnteresseerd?

n over deze
Ben je enthousiast geworde brief en CV
functie? We zien je sollicitatien via
ka
graag tegemoet. Solliciterenwerk.nl
www.regioflex
?
Heb je vragen over de functie
ark van Gogh,
Neem dan contact op met Mciaal Domein,
Teammanager van team So n via
vanaf 9 juli te bereike
of 06-50037722
m.vangogh@landsmeer.nl

Wij zoeken een analytische en
houding die sterk gericht is op resultaatgerichte collega met een initiatiefrijke en verbind
Sociaal Domein en bent zowe samenwerking met verschillende partners. Je hebt een visende
l mondeling als schriftelijk com
ie
oplossingen, mogelijkheden en
municatief vaardig. Je denkt voop het
indien nodig buiten de kaders.
oral in
Je beschikt over de volgende ke
nnis en ervaring:
• Minimaal een HBO opleidin
g;
• Aantoonbare ervaring bij
de gemeente of in het Sociaal
Domein;
• Ervaring of in ieder geval
affiniteit met de Participatiew
et en/of de andere genoemde
beleidsterreinen.
Je scoort goed op de volgende
competenties:

• Samenwerken;
• Klantgerichtheid;

• Problemen oplossen;
• Creatief handelen;

• Communiceren.

