
Werken op het unieke Urk? 
Gemeente Urk groeit hard, heeft veel ambities en is volop in ontwikkeling. Met ongeveer 200 
collega’s werken we samen in een prettige werkomgeving, waar waarden als verbinden, 
verantwoordelijkheid en vertrouwen belangrijk zijn.  
Voor ons team Wijkbeheer zijn wij op zoek naar: 

2 Medewerkers Wijkbeheer  
Salaris: max € 2738,-  bij 36 uur werken (schaal 5) 

Aantal uur: 36 uur  

Individuele keuze budget 17,05%, vrij te besteden 

Arbeidscontract: In eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op vast. 

Wat hebben we jou te bieden  

• Een inhoudelijke, uitdagende functie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling  
• Individueel keuzebudget 17,05%, flexibel in te zetten voor bijvoorbeeld extra verlof 
• Flexibiliteit in werktijden voor een goede werk-privé balans 
• Werken in een collegiaal team (buitendienst) van 20 medewerkers 
• Vergoeding woon-werkverkeer max. 60 km. enkele reis en € 0,19 per km.
• Toelage voor vuilwerk. 

Wat ga je doen in de functie? 

Het team Wijkbeheer valt binnen het domein Ruimte & Beheer. Dit domein is 

verantwoordelijk voor al het beleid en beheer rondom de openbare ruimte. Het uitvoerend 

beheer van de openbare ruimte (de wijken, de begraafplaats en de sportvelden) wordt 

uitgevoerd door het team Wijkbeheer.  

Als medewerker Wijkbeheer verricht je werkzaamheden binnen het totale Wijkbeheer. Dat 
betekent dat je breed inzetbaar bent binnen de wijk, de begraafplaats en de sportvelden.  
Je bent het zichtbare aanspreekpunt voor burgers, instellingen en bedrijven. Je beantwoordt 
vragen of verwijst door. Je zorgt voor de leefbaarheid in de wijk en voor een tevreden burger 
in een prettig woon- en leefklimaat. Je signaleert knelpunten en lost die op. Door jouw 
communicatieve vaardigheden gaat je dat goed af.  
Werkzaamheden die je kunt verwachten:  

• Afhandelen van meldingen in de openbare ruimte; 
• Uitvoeren van inspecties op het gebied van civiel en groen; 
• Toezicht houden op het gebruik en inrichting van de openbare ruimte; 
• Bewaken van het gewenste kwaliteitsniveau van het beheer; 
• Melden van aspecten die handhaving verdienen en dit bepreken met de 

wijkbeheerder;  
• Verrichten van specialistische onderhoud- en beheerswerkzaamheden (civiel, groen, 

begraafplaatsen en sportvelden); 
• Repareren van elementen- en gesloten verhardingen; 
• Repareren van huis- en kolkaansluitingen;  
• Uitvoeren van (ecologisch) bermbeheer en het repareren en onderhouden van 

beschoeiingen en afrasteringen; 



• Faciliteren evenementen 
• Op basis van klachten inspecteren waar plaagdieren ongewenst zijn en verwijzen naar 

de ongediertebestrijder;  
• Signaleren en repareren van gebreken; 
• Dagelijks onderhoud materieel en materiaal; 
• Alle voorkomende werkzaamheden op de begraafplaatsen en sportvelden; 
• Piket- en calamiteitendiensten waaronder gladheidsbestrijding; 
• Eenvoudige administratieve werkzaamheden. 

Wie ben jij en wat heb je in huis? 
Jij bent het visitekaartje van de gemeente Urk. Klantgerichtheid zit in je DNA.  
Je legt gemakkelijk contact met burgers en kunt probleemoplossend denken.  
Daarnaast ben jij energiek, flexibel en neem je initiatieven.  
Jij hebt een afgeronde relevante MBO diploma gericht op civiel of groen.  
Je bent gericht op samenwerking, legt makkelijk contact, zoekt de verbinding en bent 
accuraat, proactief, flexibel, klantgericht en creatief in het bedenken van oplossingen.  
Je hebt affiniteit met sportveldbeheer en onderhoud. 

Daarnaast beschik je over: 
• Rijbewijs BE, bij voorkeur C of ben je bereid deze te halen 
• VCA  

Wij willen graag kennis met jou maken! Stuur je CV en motivatiebrief naar 

sollicitaties@urk.nl. Reageren kan tot en met woensdag 5 augustus 2020.  
In verband met de vakantie staat deze vacature langer open dan gebruikelijk. De 
briefselectie vindt plaats op maandag 10 augustus. De gesprekken staan gepland op 
woensdagochtend 12 augustus en donderdagochtend 13 augustus. 

Meer informatie? Neem contact op met Geert van den Berg, 0527 - 689868.   


