Wij zoeken
een beleidsmedewerker die diverse rollen vervult.

Je bent adviseur voor het college en management binn
het sociaal domein, je fungeert als opdrachtgever nam en
de gemeente naar maatschappelijke organisaties en ens
voor afstemming en input van inwoners en professi je zorgt
onals.
Jouw werkzaamheden
• Ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het
(preventieve) beleid. De beleidsonderwerpen waarop
je kunt worden ingezet zijn participatie, jeugd, Wmo,
openbare gezondheidszorg, onderwijs en cultuur en
sport;
• Deelnemen aan de regionale overleggen in de regi
o
Zaanstreek Waterland en de Metropoolregio Amster
dam;
• Samenwerken met collega beleidsadviseurs bij
de
uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan Sociaal Dom
ein
2019-2023;
• Integrale samenwerking binnen de gemeente
Landsmeer met andere beleidsvelden;
• Integrale afstemming met het lokale zorgteam
van de
gemeente Landsmeer: het Middelpunt;
• Samenwerken met lokale (zorg- en welzijns) par
tners en
verenigingen;
• Advisering aan Bestuur en Management door het
opstellen van bestuursvoorstellen en het inzetten van
besluitvormingsprocedures;
• Budgetbeheer en een bijdrage leveren aan de P&C
cyclus.
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Beleidsmedewerker sociaal domein
Kom werken
voor
Landsmeer!
32 uur per week parttime

Werken bij de gemeente

r is
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 rdt,
veel waard. Als je bij onze collega woid,
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.
Sociaal
Je gaat deel uitmaken van het teame functie.
Domein en vervult een afwisselend ming
Je zoekt op het ene moment afstemeekmet je collega’s in de regio Zaanstr uwe
Waterland of je ontwikkelt een nie een ander
verordening met nadere regels. Op sprek over
moment ben je met inwoners in gen vanuit de
ons beleid of beantwoord je vrage
gemeenteraad.

Gemeente Landsmeer

Jij hebt
Wij bieden
• een dynamische, afwisselende en
zelfstandige baan, voor 32 per week
(parttime);
• goede ontwikkelingsmogelijkheden
en deelname aan de Landsmeer
Academie;
• een salaris, afhankelijk van opleiding,
leeftijd en ervaring, van tussen
de € 2.756,- (aanloopschaal 9) en

€ 4.494,-- bruto per maand bij een
36-urige werkweek (functieschaal
10);
• een Individueel Keuze Budget
(IKB) van 17,05% van je bruto
maandsalaris. Je krijgt hierdoor meer
keuzevrijheid en zeggenschap over
je geld.
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minimaal een HBO ople
iding;
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ervaring of in ieder geva
l affiniteit met de geno
emde beleidsterreinen
een brede maatschappe
;
lijke blik en je bent polit
iek sensitief;
een initiatiefrijke en verb
indende houding die an
alytisch en
resultaatgericht is;
• een visie op sociaal
beleid die zowel monde
ling als schriftelijk
communicatief vaardig
is;
• het vermogen in op
lossingen en mogelijkhe
den te denken (zo nodi
buiten de kaders)
g

