
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, 
verantwoording en vertrouwen belangrijk zijn.  
Binnen onze samenleving spelen het milieu en duurzaamheid een steeds belangrijkere rol. 
Gemeente Urk besteedt daar steeds meer aandacht aan. Onze collega’s werken binnen 
verschillende teams integraal samen op het gebied van milieu en duurzaamheid. Binnen 
onze mooie en dynamische organisatie wordt hard gewerkt binnen deze thema’s. Deze 
thema’s zijn nog volop in ontwikkeling. Wij willen jong talent de kans bieden zich verder te 
ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid.  

 
In verband met een piek in de werkzaamheden zijn wij zoek naar 

een ambitieuze collega in de functie van: 
 

Junior medewerker duurzaamheid m/v 
 

die ons een jaar komt helpen 
 
Wat hebben we jou te bieden  

 Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een jaar. 

 Na dit jaar mag je als interne kandidaat solliciteren op vacatures. 

 Samenwerken binnen een collegiaal team in een informele sfeer. 

 Een mentor die je begeleidt. 

 Een bij de functie passend salaris, een werkweek van 36 uur en de mogelijkheid om een 
passende opleiding te volgen. 

 Een ruime vergoeding voor het woon-werkverkeer. 

 Een smartphone en een laptop In bruikleen. 
 

Wat ga je doen in de functie? 
Jij draagt bij aan de ontwikkeling van het thema duurzaamheid binnen de gemeente Urk. 
Onder duurzaamheid vallen verschillende thema’s: energie, circulaire economie, 
klimaatadaptatie en mobiliteit. Burgers, ondernemers, maatschappelijke instellingen en 
interne medewerkers hebben te maken met de transitie naar een duurzaam Urk. Er wordt op 
een projectmatige manier aan deze thema’s gewerkt. Jij levert daar een bijdrage aan of 
begeleidt zelfstandig een deelproject. Deze partijen in beweging krijgen is voor jou de 
uitdaging. Jij zorgt met jouw boodschap voor de aansluiting bij verschillende 
belevingswerelden. Je werkt daarom vooral aan de communicatie- en 
bewustwordingsstrategie.  

 
Wie ben jij en wat heb je in huis? 

 Je hebt een voor deze functie minimaal een passende hbo-opleiding afgerond en 
hebt affiniteit met het thema duurzaamheid.  

 Je bent een teamspeler en daardoor een betrokken en prettige collega. 

 Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen en andere meningen. 

 Je bent sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie. 

 Je hebt oog voor de bestuurlijke complexiteit in de samenwerking met diverse 
partijen en kan hier een inhoudelijke, adviserende en sturende rol in vervullen. 

 Je schakelt makkelijk tussen verschillende niveaus, bent coöperatief en denkt en 
doet met plezier mee aan de invulling van organisatie in ontwikkeling. 



 Je werkt graag samen met collega’s van beleid en praktijk, adviesorganen, 
inwonersgroepen, bedrijven, instellingen en andere stakeholders. 

 Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en kunt heel goed actief luisteren. 
 

Wil jij hier op solliciteren? 
Stuur dan je cv en motivatiebrief naar sollicitaties@urk.nl. Reageren kan tot 1 maart 2021. 

 
Meer informatie nodig! 
Willem Jan Wakker, manager ruimtelijk domein (beleid), wil je graag informeren over de 
inhoud van deze functie. Je kunt hem bereiken per telefoon 0527-689868 en per e-mail  
wj.wakker@urk.nl 
 
Een VOG maakt onderdeel uit van de procedure. Een selectie assessment kan worden ingezet. Bij 
indiensttreding vindt de beëdiging plaats. 
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