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 is een nieuwe functie ontstaan.
Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe collega in de functie van:

Regisseur milieu m/v
(36 uur per week/functieschaal 10)

Wat hebben we jou te bieden
 Een inhoudelijke en uitdagende functie in een dynamische omgeving.
 Alle ruimte voor je persoonlijke groei en ontwikkeling.
 Samenwerken binnen een collegiaal team in een informele sfeer.
 Flexibele werktijden, goede werk- privébalans, de mogelijkheid om thuis te werken, en
een, met eigen vervoer, goed bereikbare werkplek.
 Een salaris van maximaal € 4.494,00 bruto per maand en een werkweek van 36 uur.
 Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05%, dat je kunt besteden aan extra
vakantiedagen, opleidingen, een leasefiets of extra euro’s.
 Een ruime vergoeding voor het woon-werkverkeer.
 In bruikleen een smartphone en een laptop.
 Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een jaar met de intentie op een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wat ga je doen in de functie?















Je monitort de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied lucht, geur,
geluid en bodem.
Je analyseert deze en brengt je bevindingen in in de diverse projectgroepen.
Je draagt mogelijke strategieën en oplossingen aan en helpt ze te realiseren.
Je regisseert en coördineert de daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
Je signaleert en onderzoekt de risico’s, kansen en knelpunten en stemt deze af met
partners in Urk en de regio.
Je betrekt stakeholders, maakt voorstellen en legt adviezen ter besluitvorming voor
aan de directeur/gemeentesecretaris, managementteam, college en gemeenteraad.
Je participeert in multidisciplinaire werkgroepen voor beleidsontwikkeling en je
vervult een rol in de transitie naar de Omgevingswet.
In samenwerking met je collega’s geef je richting aan de gemeentelijke kaders en
adviseer je over politiek-bestuurlijk en maatschappelijke belangen.
Je bent de contactpersoon van de gemeente Urk met de Omgevingsdienst Flevoland
en Gooi en Vechtstreek (OFGV).
Je weet inhoudelijk wat er speelt en houdt ook financieel de vinger aan de pols.
Je geeft binnen de gemeente advies over het vakgebied, milieutechnische aspecten
en de vergunningaanvragen aan je collega’s.
Je levert een bijdrage aan het opstellen van werkafspraken en werkprocessen en
voert collegiale toetsen uit.
Je levert een bijdrage aan de planning- en control-cyclus op jouw vakgebied.

Wie ben jij en wat heb je in huis?













Je hebt een hbo-opleiding afgerond met als specialisatie Milieukunde of een
vergelijkbare studie.
Je hebt affiniteit met milieu (vraagstukken zoals energiebesparing, bodemtaken,
ontgronding, water, geluid, flora en fauna enz.).
Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen en andere meningen, je kan je eigen visie
verwoorden en bent sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie.
Je beschikt over een goed analytisch vermogen en je hebt financieel inzicht.
Je bent assertief, sociaal- en besluitvaardig en stelt de juiste vragen.
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 een teamspeler en daardoor een betrokken en goede collega.
Je hebt een helicopterview en je houdt van afwisseling.
Je bent in staat om belangentegenstellingen af te wegen, te overbruggen en
onderbouwd vast te leggen.
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 februari 2021.

Meer informatie nodig!
Willem Jan Wakker, teammanager van het ruimtelijk domein, 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.

