Wij zoeken
Een beleidsmedewerker Omgevings
recht die ons gaat
helpen bij de uitvoering van de nie
uwe Omgevingswet en
andere projecten in het Fysieke Do
mein. Jij hoeft nog geen
specifieke kennis te hebben, maar
ben je wel leergierig,
ondernemend en een echte duizend
poot? En vind je het leuk
om door opleiding en begeleiding
in dit vak te groeien? Dan
is Landsmeer op zoek naar jou om
onderstaande taken op te
pakken:
• Je leidt en neemt deel aan (de
el)projecten die bijdragen
aan de uitvoering van de nieuwe Om
gevingswet en aan
andere Fysiek Domein projecten;
• Je werkt samen met de vergunn
ingverlener Wabo
aan het voorbereiden en afronden
van Wabovergunningsaanvragen;
• Jij ondersteunt de voorbereiding
van procedures bij een
eventueel bezwaar of beroep tegen
een vergunning;
• Je bent verantwoordelijk voor
het bewaken van de
kwaliteitseisen Wabo.

Beleidsmedewerker Omgevingsrecht
Junior
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36 uur per week fulltime
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Werken bij de gemeente Landsmee ambities:
werken in een gemeente met grotes en grote
korte lijnen, informele werkrelatie
onderlinge verbondenheid.
persoonlijk
Onze kernwaarde is ‘Samen’. Goed ons
contact met elkaar en inwoners is ,
veel waard. Als je onze collega wordtid,
heb je werk met veel zelfstandighe ons
verantwoordelijkheid en variatie. Bijnder. Als
kun je je ontwikkelen tot een allrou rs, Ilpers
vanzelf dienen wij de Landsmeerde
en Purmerlanders.
Fysiek
Je gaat deel uitmaken van het team waar
Beleid en Projecten. Een hecht teamis
een open cultuur heerst. Het team ieke
verantwoordelijk voor het gehele fys en
domein waaronder beleid, projecten
vergunningverlening.

Gemeente Landsmeer

Wat breng jij mee?
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Omgevingswet of bestuursrecht;
vingswet naar de organisatie te
In staat de vertaalslag van de Omge

Werken bij de gemeente

Geïnteresseerd?

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
ervaring, van tussen de € 2.756 en

• € 4.048 bruto per maand bij een 36-urige
werkweek (aanloopschaal 9);
• 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? Neem
op met Simone van Zuilichem, belei dan contact
duurzaamheid, groen en milieu, tedsmedewerker
s.vanzuilichem@landsmeer.nl of 06bereiken via
-21432157.
Heb je vragen over het sollicitatiep
roc
met Eline Veenings, hr-adviseur, te es? Bel dan
bereiken op
06-50037686.
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG
van de sollicitatieprocedure en voorw) is onderdeel
aarde
start bij gemeente Landsmeer. voor

