Wij zoeken
een energieke beleidsmedewerker
Jij verdiept je graag in de steeds comvoor Burgerzaken.
persoonsgegevens, gegevensbeve plexere wereld van
de ontwikkelingen op het gebied vailiging, kwaliteitscriteria en
n landelijke voorzieningen
en basisregistratie.
Je bent als beleidsmedewerker Bu
voor het opstellen, implementerenrgerzaken verantwoordelijk
van BRP-beveiligingsplannen, zelfeven actualiseren
waardedocumenten. Ook ben je ve aluaties BRP en
het opstellen van alle gemeentelijkerantwoordelijk voor
en beleidsregels binnen het dome verordeningen
Binnen het team bewaak je de kwin van burgerzaken.
je kwaliteitscontroles uit en vertaalaliteit van de BRP, voer
verbeterstappen en optimalisering je deze naar concrete
uitvoering van deze verbeterstapp en. Je draagt zorg voor de
en.
Daarnaast voel je je als een vis in he
organiseren en uitvoeren van project water bij het initiëren,
regelmatig terugkeert is de organisaten. Een project wat
tie van de verkiezingen.
Je bent een belangrijke schakel tus
het team op het gebied van Burge sen de teammanager en
Jij weet namelijk ambities te vertarzaken en Dienstverlening.
neemt de collega’s hier in mee. len naar werkprocessen en

Beleidsmedewerker Burgerzaken
Kom werken voor Landsmeer!

32 uur per week/parttime
Draag jij
bij aan de
dienstverlening
van de
toekomst?

Jij bent
eau;
• Een kandidaat met een HBO niv
P. Indien nodig kunnen
• Ervaren op het gebied van de BR
we je opleiden tot BRP specialist;
ngen op het gebied
• Op de hoogte van de ontwikkeli
g en in staat om te
van burgerzaken en dienstverlenin
er;
denken vanuit de rol van de inwon
om kennis te delen;
• Communicatief sterk en in staat
mspeler;
• Sociaal vaardig en een echte tea
functie waarin
• Op zoek naar een afwisselende
jectleider als
je zowel kwaliteitsmedewerker, pro

beleidsmedewerker bent.
t gemakkelijk zal zijn
Wij zijn ons erg bewust dat het nie r te vinden. We staan
om een ervaren beleidsmedewerke n-ervaring die door wil
open voor iedereen met burgerzake
groeien naar deze functie.

Werken bij de gemeente

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, verantwoordelijkhe
n allrounder.
Bij ons kun je je ontwikkelen tot ee
rders, Ilpers en
Als vanzelf dienen wij de Landsmee
Purmerlanders.

Gemeente Landsmeer

Geïnteresseerd?

Wij bieden
• Een werkplek waar je kunt groeien in je rol als
beleidsmedewerker, kwaliteitsmedewerker, en
projectleider;
• Een afwisselende baan van 32 uur per week;
• Een betrokken team met collega’s;
• Een overeenkomst voor een jaar met uitzicht op
een vast dienstverband;

• Een salaris dat, afhankelijk van opleiding, leeftijd
en ervaring tussen de € 2.865- en € 4.208- bruto
per maand bedraagt bij een 36-urige werkweek
(functieschaal 9);
• Een individueel keuzebudget van 17,05% van je
bruto maandsalaris;
• Goede ontwikkelingsmogelijkheden en deelname aan de Landsmeer academie.

Ga jij deze uitdaging aan? En zie jij
jezelf
bij onze gemeente? Solliciteer danal werken
via
www.regioflexwerk.nl.
Voor meer informatie over de functi
e
opnemen met Wietse Bulk of Markkun je contact
teammanager, telefoonnummer: 02 van Gogh,
0-4877111.
Heb je vragen over het sollicitatiep
met Monique Assendelft HR adviseuroces? Bel dan
op 06-15084228.. Een Verklaring Omr, te bereiken
(VOG) is onderdeel van de sollicitat trent Gedrag
ieprocedure en
voorwaarde voor start bij gemeente
Landsmeer.

