Stedenbouwkundige
Informatie
Plaats

Gemert

Salarisindicatie

Maximaal €4494

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

36

Publicatiedatum

19-11-2021

Werk- en denkniveau

HBO

Sluitingsdatum

01-09-2022

Schaal

Schaal 10

Vacature Tekst

Binnen het team Vergunningen en Toezicht is een vacature voor de functie van:
Adviseur stedenbouw
Het betreft een structurele formatieplaats voor 36 uur per week.
Organisatie
De gemeente Gemert-Bakel is een ambitieuze plattelandsgemeente, gelegen in het oosten van Noord-Brabant. De gemeente telt
ruim 30.000 inwoners en heeft een ambtelijke organisatie van zo’n 200 formatieplaatsen. De organisatie kent een directiemodel
met 7 teams en is volop in ontwikkeling. Jij komt te werken binnen het team Vergunningen en Toezicht.
Wat ga je doen?
Als stedenbouwkundige binnen het team Vergunningen en Toezicht verzorg je de stedenbouwkundige adviezen bij projecten en
andere initiatieven.
·
·
·
·
·

Je stelt stedenbouwkundige adviezen op voor projecten van verschillende omvang en voor ruimtelijke particuliere
initiatieven;
Je overlegt met je collega’s, externe adviseurs, architecten en stedenbouwkundigen, bewoners en andere
belanghebbenden;
Je analyseert en beoordeelt plannen met een open blik, maar met een consequente houding;
Je stelt, in overleg met collega-adviseurs van de diverse vakdisciplines, ruimtelijke randvoorwaarden op voor projecten
en initiatieven;
Je geeft stedenbouwkundig advies bij aanvragen om omgevingsvergunningen.

Wie ben jij?
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Je weet wat er leeft en speelt in de gemeente;
Je hebt een brede kijk op andere vakdisciplines;
Je hebt ervaring met het lezen van en toetsen aan bestemmingsplannen;
Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken, beslissingen te nemen en creatieve oplossingen te
bedenken;
Je denkt analytisch en oplossingsgericht;
Je kunt deze oplossingen en voorstellen tekstueel en visueel ondersteunen;
Je bent in staat snel een plan te kunnen analyseren;
Je bent in staat ruimtelijk onderbouwde adviezen te formuleren die de essentie van de ruimtelijke vraag beantwoorden;
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
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Wat zijn de functie-eisen?
Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding, bijvoorbeeld verkregen door een opleiding stedenbouw of vergelijkbaar,
aangevuld met relevante werkervaring.
Wat bieden we jou?
·
·
·
·
·
·

Een uitdagende en afwisselende baan.
Enthousiaste collega’s.
Salaris van functieniveau 10 (= maximaal € 4.494 bruto per maand op basis van 36 uur per week).
Een individueel keuzebudget ter hoogte van 17,05% van je bruto salaris.
Uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden (met o.a. uitruil woon-werkverkeer, aan- en verkoop verlofuren, flexibele
werktijden en collectieve kortingen op verzekeringen).
De mogelijkheid tot hybride werken.

Interesse, maar wil je meer weten?
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je bellen of appen met Wim Willems, manager Vergunningen en Toezicht | 0610140955 of Stefan Thomassen, Adviseur ruimtelijke initiatieven | 06-18516659
Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Kim van den Reek, P&O consulent | 0492 – 378500.
Belangstelling? Solliciteer nu!
Solliciteren kan via de website: www.werkeninzuidoostbrabant.nl.
In deze vacature is geen sluitingstermijn opgenomen. Geschikte kandidaten, worden direct uitgenodigd voor een oriënterend
gesprek.
Deze gesprekken worden in overleg ingepland.
Overige informatie
Testen op geschiktheid voor de functie kunnen onderdeel zijn van de selectieprocedure.
Het generieke functieprofiel (inpassing vindt plaats in Beleidsmedewerker B) met de daarbij behorende competenties vind je in de
bijlage.

Competenties
Zelfstandigheid
Analytisch vermogen
Creativiteit
Oordeelsvorming
Mondelinge communicatie
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
Kwaliteitsgerichtheid
Resultaatgerichtheid
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Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Wim Willems

Naam

Wim Willems

Functie

Manager Vergunningen en
Toezicht

Functie

Manager Vergunningen en
Toezicht

Telefoon

06-10140955

Telefoon

06-10140955

E-mail

wim.willems@gemertbakel.nl

E-mail

wim.willems@gemertbakel.nl

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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