
 

 

Gemeente Urk groeit hard en heeft 

hoge ambities. In verband daarmee 

hebben we een aantal projecten, waar 

een nieuw team van strategisch 

adviseurs mee aan de slag gaat. Als 

Strategisch Adviseur Ruimte maak je 

onderdeel uit van dit team. 

Wat breng je mee? 

 relevant HBO / WO diploma 

 aantoonbare ervaring in 

krachtenveld bestuur, ambtelijke 

organisatie en samenleving 

 strategisch en analytisch denker 

 overtuigingskracht 

 communicatief sterk  

 open en verbindende houding 

 initiatiefrijk, doortastend en 

besluitvaardig 

____ 

Wat bieden wij jou? 

 ruimte voor persoonlijke 

ontwikkeling 

 salarisschaal 12 (max. € 5.520,00 

bruto per maand) 

 individueel keuzebudget 17,05% 

over bruto salaris 

 reiskostenvergoeding woon-

werkverkeer 

 aanstelling: 1 jaar met zicht op 

vast dienstverband 

____ 

Een assessment kan onderdeel uit-

maken van de procedure. Bij indienst-

treding dient een VOG overlegd te 

worden. 

 

INTERESSE? 

Stuur je CV en motivatiebrief naar 

sollicitaties@urk.nl. Reageren kan 

tot en met 11 maart 2019. 

Meer informatie? Neem contact op 

met Willem Jan Wakker (leiding-

gevende Ruimte en Beheer) via  

(0527) 68 98 68. 

WERKEN OP URK 
STRATEGISCH ADVISEUR 
RUIMTE m/v 
(36 uur p.w. / functieschaal 12) 

 

Jouw bijdrage aan onze ambities 

Als Strategisch Adviseur Ruimte ben je verantwoordelijk voor de 

visieontwikkeling hoe we de ruimte in de gemeente Urk willen 

inrichten. Waar willen we wonen, werken en recreëren? Je 

fungeert als programmaleider of deelnemer aan (complexe) 

projecten binnen Opgavegericht werken. Je draagt het beleid uit 

en bent de vraagbaak op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling 

voor het bestuur en de rest van de organisatie. Je bent in staat 

om te onderhandelen met stakeholders. In je gesprekken met 

diverse in- en externe partijen bied je een luisterend oor en heb  

je oog voor ieders belangen.  

Ben jij die aanjager met een duidelijke toekomstvisie die van 
toegevoegde waarde is voor de gemeente Urk? Krijg jij energie 
van het, als verbinder, met elkaar samenwerken aan afgesproken 
doelstellingen? 
 

Dan willen we graag kennis met jou maken! 


