Wij bieden

• een dynamische, afwissele
nde en zelfstandige baan,
voor 36 uur per week;
• goede ontwikkelingsmog
elijkheden, zoals toegang tot
de online leeromgeving Land
smeer Academie;
• een salaris, afhankelijk va
n opleiding, leeftijd en
ervaring, van max. € 4.450,- br
uto per maand bij een
36-urige werkweek (functiesc
haal 10). Let op, deze
inschaling is onder voorbehoud
, de functie dient nog
ingepast te worden in het func
tiehuis.
• een Individueel Keuze Bu
dget (IKB) van 17,05%
van je bruto maandsalaris. Je
krijgt hierdoor meer
keuzevrijheid en zeggenschap
over 		
			
je geld.

ROvergunningverlener
Kom werken voor
Landsmeer!

36 uur per week / fulltime

Wij zoeken

jke ordening
Een zelfstandige en oplossingsgerichte ruimteli
(fulltime)
(RO) vergunningverlener voor 36 uur per week
en
voor het team Publiekscontacten, Vergunningen
e, complexe
Handhaving. Jij behandelt vooral de uitgebreid
rzicht over deze
omgevingsvergunningaanvragen en houdt ove
r een efficiënte
voorraad omgevingsvergunningen. Je zorgt voo
ontwikkelingen,
ruimtelijke procedure bij gewenste ruimtelijke
op de rollen
bewaakt de processen en houdt iedereen scherp
rante en
binnen de organisatie. Dit doe je op een transpa
en extern) op de
klantgerichte wijze, zodat alle betrokkenen (initieke vragen in
hoogte kunnen blijven van de voortgang. Bij pol
r.
vergunningendossiers adviseer jij de wethoude

Jij hebt
Gemeente Landsmeer

Werken bij de gemeente

Werken bij de gemeente Landsmeer is werken in een
gem
werkrelaties en grote onderlinge verbondenheid. Ons eente met grote ambities: korte lijnen, informele
doel is klantgerichte dienstverlening die klaar is voo
r de
toekomst.
Je komt als RO vergunningverlener te werken in het
Team
team houdt zich onder andere bezig met vergunninge Publiekscontacten, Vergunningen en Handhaving. Dit
n
bereidt het team zich voor op de toekomstige omgevin en handhaving van zowel de APV als de Wabo. Uiteraard
regisseur/bouwplantoetser (reguliere omgevingsve gswet. Jij wordt een belangrijke schakel tussen de Waborgunningen) en de RO-beleidsmedewerkers van het
Team
Fysiek Beleid en Projecten.
Van onze medewerkers vragen wij dat zij actief mee
den
van de organisatie. Hiertoe biedt de gemeente Landsm ken en werken aan zowel de eigen ontwikkeling als die
eer alle kansen om jezelf te blijven ontwikkelen, nieu
werkwijzen te ontdekken en te implementeren.
we
Resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheid, pro acti
viteit, verbinden en communicatie zijn hierbij onze
sleutelwoorden.
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graag tegemoet.
zien je sollicitatiebrief en cv
gioflexwerk.nl
Solliciteren kan via www.re
? Neem dan contact
Heb je vragen over de functie
manager van team
op met Thomas Bosch, Team
en en Handhaving.
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06-81025486.

• ervaring in he
t zelfstandig beha
ndelen van comple
omgevingsvergun
xe
ning en daarbij aa
ngetoond dat je de
verantwoordelijkh
eden van een rol a
ls regisseur binnen
gemeente kan dra
een
gen;
• politieke sensi
tiviteit en bent een
stevige adviseur vo
bestuur;
or het
• voldoende ken
nis en ervaring om
functioneel sturen
binnen het team e
d te zijn
n de gemeente te
ve
rtegenwoordigen
bezwaar- en beroe
in
pszaken;
• communicatie
ve vaardigheden w
aarmee je in staat
te praten op versch
bent om
illende niveaus. Dit
betekent dat jij coll
vergunningsaanvra
ega’s,
gers, belanghebbe
n
d
en, college en raad
kan meenemen in
het proces als de si
tuatie daar om vra
• minimaal een
agt;
HBO achtergrond o
p
h
e
t
g
e
b
ie
d van ruimtelijke
ordening, omgevin
gsrecht of planolo
gie, e.d.;
• een resultaatg
erichte houding en
kan goed met vers
stakeholders omg
chillende
aan.

