
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.  
 

Beleidsmedewerker 
Sport en welzijn  
 
18 uur I max € 2.203,- (S10) I IKB 17,05% I tijdelijk met uitzicht op een vast contract 

 

Wat hebben we jou te bieden  

 Een functie met impact op het unieke en dynamische Urk. 

 Een goed salaris maximaal € 4.406,00 bruto per maand bij 36 uur per week. 

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

 Flexibiliteit in werktijden voor een goede werk-privé balans. 

 Mogelijkheid om thuis te werken. 

 Alle ruimte om je verder te ontwikkelen. 

 Werken in een collegiaal team. 

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

 Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor een jaar, met de intentie tot het aangaan 
van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

 

Wat ga je doen? 

Je draagt bij aan de integrale afstemming van het beleid op het gebied van sport en welzijn. 
Je ontwikkelt, implementeert en geeft uitvoering aan (nieuw) beleid op deze thema’s. Je 
adviseert en ondersteunt de wethouder, het bestuur en het management op deze 
beleidsterreinen. Vanuit jouw expertise neem je deel aan verschillende interne en externe 
overleggroepen. Je werkt mee in verschillende projecten zoals: de projecten IJslands 
Preventiemodel, Gezonde Leefstijl en Sportboulevard. In het overleg met diverse organisaties 
en andere overheden voel je je als een vis in het water. 
Daarnaast bent je verantwoordelijk voor een aantal specifieke onderwerpen: 

 Het onderhouden van de regeling Buurtsportcoaches.  

 Het invulling geven aan het beleidsterrein sport en bewegen.  

 Het verantwoordelijk zijn voor de verhuur en het beheer binnensportaccommodatie. 

 Het onderhouden van het rooster bewegingsonderwijs.  

 Het ontwikkelen van het welzijnsprogramma (ov. structurele subsidies).  

 Het verlenen van incidentele welzijnssubsidies.  

 Het zijn van contactpersoon voor sport- en welzijnspartners.  
 
 

  



Wie ben jij en wat heb je in huis? 

Wil jij meedenken antwoord te geven op maatschappelijke vragen? Word jij blij van beleid 
ontwikkelen, implementeren en evalueren? En heb je iets met Sport en Welzijn? Dan is dit 
een mooie baan waar je veel verantwoordelijkheid krijgt.  
Jij hebt, net zoals wij Urkers, iets eigens. Je durft je uit te spreken, bent positief kritisch en je 
boekt graag concrete resultaten. Je levert in een dynamische omgeving op verschillende 
wijzen een bijdrage aan de vraagstukken van de organisatie. Je beschikt over een Hbo/WO – 
werk- en denkniveau. Je wilt graag aan de slag in een compacte organisatie waar je echt het 
verschil kunt maken. Jij bent een echte verbinder en samenwerken is jouw manier van werken. 
Met jouw proactieve en daadkrachtig optreden neem je onze gemeente mee in onze visie en 
de groei van onze mooie gemeente. 
 

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 7 december 
2019. In week 50 vindt de briefselectie plaats. Het sollicitatiegesprek wordt nog gepland. 
 
Meer informatie? Neem contact op met Fred Brouwer, leidinggevende van de eenheid 
Dienstverlening via 0527-689868.  
 
Een VOG en assessment maken onderdeel uit van de procedure. Bij indiensttreding vindt beëdiging 
plaats. 
 


