Ben jij een initiatiefrijke, analytische, resultaatgerichte adviseur met ervaring in het sociaal domein? Ben je een
stevige gesprekspartner en kun je verbindingen leggen tussen verschillende beleidsterreinen? Dan is Landsmeer
op zoek naar jou!

Gemeente Landsmeer
De gemeente Landsmeer is een prachtig gelegen groene gemeente vlak boven Amsterdam, tussen stad,
natuurgebied en water. De gemeente bestaat uit drie kernen: Landsmeer, Den Ilp en Purmerland en heeft 11.000
inwoners. Een gezellige, maar ook vooral een inspirerende gemeente, vol met bezige mensen, internationale
bedrijven, ambitieuze sporters, kunstenaars en een bloeiend verenigings- en schoolleven. Bewoners en toeristen
genieten van wat de gemeente te bieden heeft.
Organisatie
De gemeente Landsmeer is een aantrekkelijke en financieel gezonde gemeente. Landsmeer wil voor haar
inwoners en ondernemers een doelmatige en dienstverlenende organisatie zijn. Daarom is de organisatie in
ontwikkeling. De structuur is recent aangepast. De organisatie bestaat uit 7 teams: (1) Fysiek Beleid en Projecten
(2) Beheer en onderhoud Openbare Ruimte (3) Sociaal Beleid (4) Sociaal Uitvoering (5) Publiekscontacten,
Vergunningen en Handhaving (6) Bedrijfsvoering en (7) Ondersteuning. De kerndoelen zijn: eigen
verantwoordelijkheid, initiatief, integraliteit, focus op projectmatig en resultaatgericht werken en van buiten naar
binnen werken. In 2019 zal het aantal medewerkers groeien naar zo’n 100. De organisatie heeft een platte
structuur; kenmerkend zijn de korte lijnen, de informele sfeer, betrokken en loyale medewerkers.
Jouw team
Je komt te werken in het team Sociaal Beleid. Dit team bestaat uit acht medewerkers en zal worden uitgebreid
met drie nieuwe adviseurs, waarvan jij er eentje bent. Elk van de drie nieuwe adviseurs krijgt zijn of haar eigen
aandachtsgebied. Deze aandachtsgebieden zijn Participatie en WMO.
Binnen het sociaal domein spelen diverse ontwikkelingen. De doorontwikkeling van het sociaal domein is daar
één van. Het beleid van de gemeente Landsmeer is er op gericht dat diegene die gezond en wel zijn dit ook
blijven. De gemeente neemt een regierol hierin. Als beleidsadviseur bekijk je vraagstukken vanuit een brede blik
en betrek je inwoners en organisaties bij de Landsmeerse vraagstukken. Je hebt oog voor wat er werkelijk nodig
is en houdt daarbij steeds aandacht voor het resultaat voor de samenleving en de uitvoerbaarheid van
voorstellen.
Wat ga je doen?
Als beleidsadviseur vervul je diverse rollen. Je bent adviseur voor het college en management op een inhoudelijk
terrein, je fungeert als opdrachtgever namens de gemeente naar maatschappelijke organisaties en je zorgt voor
afstemming en input van inwoners en professionals. Begeleiding naar werk of andere zinvolle dagbesteding is
een belangrijk doel waarvoor je als beleidsadviseur Participatie aan de slag zult gaan. Daarbij wordt ook
aandacht gevraagd voor het realiseren van lokale/regionale re-integratie. De uitvoering van de participatiewet is
grotendeels uitbesteed aan de buurgemeente Waterland, en de ontwikkeling van beleid is een coproductie van
deze buurgemeente en Landsmeer. De inburgering van nieuwkomers en huisvesting van statushouders is een
ander belangrijk onderdeel van het takenpakket.
In de functie van beleidsadviseur heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden:
Je draagt zorg voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het (preventieve) beleid op een van de
volgende terreinen: jeugd, participatie of maatschappelijke ondersteuning
Je werkt binnen de gemeente integraal samen met andere beleidsvelden en levert eventueel een
bijdrage aan gemeentebrede projecten.
Je neemt namens gemeente Landsmeer deel aan de regionale overleggen in Zaanstreek Waterland en
de Metropoolregio Amsterdam
Je zorgt voor integrale afstemming met het lokale zorgteam van gemeente Landsmeer: het Middelpunt
Je adviseert aan bestuur en management; je draagt zorg voor budgetbeheer en levert een bijdrage aan
de P&C cyclus
Jouw profiel
Je beschikt over de volgende kennis en ervaring:
Een relevante opleiding op tenminste HBO- niveau
Actuele kennis op het gebied van het sociaal domein
Kennis van wet- en regelgeving
Aantoonbare ervaring bij een gemeente en/of het sociaal domein
Tevens beschik je over de volgende competenties:
Analytisch vermogen
Communicatief vaardig, zowel in woord als in schrift
Resultaatgerichtheid
Initiatief
Samenwerkingsgericht

-

Creativiteit
Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Wat biedt de gemeente Landsmeer?
Je krijgt een boeiende functie met veel afwisseling en verantwoordelijkheid. Het salaris voor deze functie is
afhankelijk van opleiding en ervaring en passend bij het niveau van de functie. De gemeente Landsmeer kent
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget van circa 17,05% van je bruto
jaarsalaris. Je beschikt zelf over dit budget en kunt keuzes maken op gebied van verlofuren en geld. Je bepaalt
zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Ook zijn er veel
ontwikkelingsmogelijkheden en kun je deelnemen aan de Landsmeer academie. Het bruto jaarsalaris bedraagt
maximaal €59.344.- inclusief individueel keuzebudget.
Solliciteren
Word jij enthousiast van deze functie? Dan zien wij jouw sollicitatie met belangstelling tegemoet! Solliciteren kan
door het insturen van je brief en CV via onderstaande sollicitatiebutton.
Meer informatie
Heb je vragen of wil je meer weten over deze functie, neem dan telefonisch contact op met Anne Marijn Struben
(06-47412618) of Angeline Dekker-Valks (06-12569245) van Publiek Netwerk of stuur een email naar
annemarijnstruben@publieknetwerk.nl of angelinedekker@publieknetwerk.nl .
Wil je meer weten over Gemeente Landsmeer en de andere vacatures die er zijn, kijk dan op onze website
https://publieknetwerk.nl/vacatures-Landsmeer.

