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Vacature Tekst

Wil jij je samen met jouw collega’s inzetten voor de fysieke leefomgeving van onze gemeenten? Geef je graag
vorm aan de invulling en uitwerking van verkeersplannen het oplossen van parkeerproblemen voor onze drie
gemeenten en heb je een adviserende instelling. Dan zoeken we jou!

Wat houdt deze baan in?
Als Adviseur Verkeer ben je binnen het team verantwoordelijk voor de beleidsmatige kant van verkeer. Je adviseert over de
beleidsaspecten en maakt de vertaalslag naar kaders, richtlijnen en uitvoeringsplannen. Dit alles met als doel om de
verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. Je signaleert eventuele afwijkingen, je evalueert en rapporteert
over de uitvoering van het beleid en beleidskaders en je levert een bijdrage aan de P&C cyclus. Ruimtelijke Ontwikkelingen,
herinrichtingsplannen en aanvragen op verkeerskundig gebied worden door jou getoetst aan de hand van beleid, wet- en
regelgeving.

Verdere werkzaamheden zijn:
·
·
·
·

Je adviseert over prioriteit, toekenning en afhandeling van aanvragen of verzoeken en je behandelt de formele
besluitvorming.
Je draagt zorg voor de correspondentie met bewoners en bedrijven.
Je initieert en voert onderzoeken uit over beleids- vraagstukken en je hebt hierover afstemming met de collega’s uit het
team
Je bent verantwoordelijk voor een gezichtsbepalend deel van de openbare ruimte waarbij je uitvoering geeft aan
aanvragen en projecten waarbij je praktisch invulling geeft aan de uitwerking.

Wie zoeken wij?
Naast het gevraagde opleidingsniveau zoeken wij een teamspeler met uitstekende adviesvaardigheden en omgevingssensitiviteit.
Je beschikt over overtuigingskracht en onderbouwt adviezen door middel van steekhoudende argumenten. Daarnaast ben je
nieuwsgierig, weet over grenzen heen te kijken en werkt integraal en procesmatig. Persoonlijk leiderschap en het tonen van
eigenaarschap binnen je vakgebied vind je vanzelfsprekend.

Handig om te hebben
Je beschikt minimaal over een hbo-opleiding, hebt kennis van wet- en regelgevingen hebt aantoonbare werkervaring op het
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gebied van verkeer.
We zoeken iemand die communicatief sterk is en als persoon stevig in de schoenen staat. Ook heb je een goed ontwikkeld gevoel
voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke ontwikkelingen en verhoudingen.

Waar kom je terecht?
De functie maakt onderdeel uit van de afdeling Beheer & Geo-informatie van het domein Ruimte. Deze afdeling beheert de
openbare ruimte. De medewerkers van deze afdeling zorgen met elkaar voor een aangenaam verblijf van de gasten, de burgers
en bedrijven van de drie gemeenten. Daarnaast heeft dit team de collectieve verantwoordelijkheid voor het in stand houden van
de openbare ruimte met als doel de mooie buitenruimte van drie gemeenten goed te gebruiken. Samen met de collega’s van
andere teams wordt gezorgd dat de openbare ruimte veilig en functioneel is ingericht.

Wat bieden wij?
Een prettige werkomgeving waar je gestimuleerd wordt het beste uit jezelf te halen en ruimte geboden wordt voor jouw
persoonlijke ontwikkeling. De functie is ingedeeld in de HR21 normfunctie ‘Medewerker beleidsuitvoering I’. Afhankelijk van
opleiding en ervaring bedraagt het bruto maandsalaris voor deze functie maximaal € 4.494,00 bruto per maand (schaal 10).

Heb je interesse?
Solliciteer via de sollicitatie knop. Richt je brief aan Astrid Raven, HR Businesspartner, met als onderwerp ‘adviseur Verkeer’.
Indien nodig wordt een 2e gespreksronde georganiseerd.

Wil je eerst meer weten over deze baan? Bel dan met Ricardo Slier, Afdelingshoofd Beheer & GEO-informatie, 0228 534655.

Competenties
Integriteit
Zelfstandigheid
Samenwerken
Initiatief

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

P&O administratie

Naam

P&O administratie

E-mail

sollicitatie@sed-wf.nl

E-mail

sollicitatie@sed-wf.nl
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