
Werken op het unieke Urk? 
 
Gemeente Urk groeit hard, heeft veel ambities en is volop in ontwikkeling.  
Met ongeveer 180 collega’s werken we samen in een prettige werkomgeving, waar waarden 
als verbinden, verantwoording en vertrouwen belangrijk zijn. De koffie is goed, het centrum 
is op loopafstand en de omgeving prachtig.  
 

Beleidsadviseur Duurzaamheid & 
Interbestuurlijk toezicht 
36 uur I max € 4.406,- I S10 I IKB 17,05% I  benoeming voor 1 jaar, met uitzicht op een vast 

contract 

 

Wat hebben we jou te bieden  

 Flexibiliteit in werktijden voor een goede werk-privé balans 

 Mogelijkheid om thuis te werken 

 Een goed salaris max. € 4.406,- bruto per maand bij 36 uur p.w. 

 Vergoeding woon-werkverkeer max. 60 km. enkele reis en € 0,19 per km. 

 Individueel keuzebudget 17,05%, flexibel in te zetten voor bijvoorbeeld extra verlof 

 Een veelzijdige functie met impact op het unieke en dynamische Urk  

 Alle ruimte om je verder te ontwikkelen  

 Werken in collegiaal team van drie collega’s  
 

Wat ga je doen? 

Je bent voor de helft van je werkweek verantwoordelijk voor de coördinatie van het 
interbestuurlijk toezicht op het terrein van de fysieke leefomgeving. Je ontwikkelt daarvoor 
beleid op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Je stelt daarvoor het 
handhavingsuitvoeringsprogramma op en je doet daarover verslag.  
De andere helft van je werkweek ben je belast met het ontwikkelen, invoeren en coördineren 
van beleid op het gebied van huishoudelijk afval. Je adviseert en ondersteunt de wethouder, 
het bestuur en het management op het beleidsterrein duurzaamheid en milieu(beleid). Je 
maakt onderdeel uit van het handhavingsoverleg. Vanuit jouw expertise neem je deel aan 
verschillende interne en externe overleggroepen. Je werkt mee in verschillende projecten. In 
het overleg met diverse organisaties en andere overheden voel je je als een vis in het water.  
 

Wie ben jij en wat heb je in huis? 

Jij bent die enthousiaste en bevlogen Hbo/WO-er met een goede kennis van beleidsadvies. 
Je passie is om het duurzaamheidsbeleid vorm en inhoud te geven. Je hebt goede contactuele 
eigenschappen en een taakgerichte instelling. Van nature ben je een verbinder en kun je goed 
samenwerken. Jij gaat voor kwaliteit, je bent flexibel en gedreven. 

 

Wij willen graag kennis met jou maken! 

Wil jij een kijkje komen nemen op het gemeentehuis en kennis maken met werken voor Urk? 
Reageer en wij zorgen voor de koffie!  
 
Stuur je CV en motivatiebrief naar sollicitaties@urk.nl. Reageren kan tot en met 15 
december 2019. De sollicitatiegesprekken worden gevoerd in week 51 of 52.  



Meer informatie? Neem contact op met Fred Brouwer (leidinggevende eenheid 
Dienstverlening) via (0527) 68 98 68.  

Een VOG en assessment maken onderdeel uit van de procedure. 

 


