Ben jij goed in het begeleiden van bestemmingsplanprocedures? Heb je affiniteit met mensen en met
de omgevingswet? Dan zijn we op zoek naar jou! De gemeente Oldambt is voor het team Ruimtelijke
Ordening op zoek naar een enthousiaste collega voor de functie van:

medewerker Ruimtelijke Ordening (1,0 fte)
(Medewerker Ontwikkeling III )

voor 36 uren per week.
Wat ga je doen?
In deze afwisselende baan ga je bestemmingsplanprocedures begeleiden. Je adviseert over
verzoeken om afwijking van het bestemmingsplan en je levert een bijdrage aan de voorbereidende
werkzaamheden in verband met de invoering van de nieuwe Omgevingswet
Je neemt deel aan diverse overleggen en je kan worden ingeschakeld bij andere werkzaamheden van
het team.
Wie ben je?
Je bent positief ingesteld en hebt een flexibele werkhouding. Je bent in staat om je mondeling en
schriftelijk uitstekend uit te drukken. Je kunt snel inspelen op actuele zaken en je bent flexibel
Je hebt de nodige digitale kennis en je bent een echte teamplayer. Je hebt algemene kennis van weten regelgeving, inzicht in gemeentelijke beleidsontwikkeling.
Jouw opleiding en ervaring
 Je hebt een hbo-opleiding, specialisatie planologie(juridisch) / fysieke omgeving.
Competenties
Voor alle medewerkers van gemeente Oldambt gelden de volgende kerncompetenties:
 Resultaatgericht
 Klantgericht
 Samenwerken
Daarnaast gelden voor deze functie de volgende competenties:
 Ondernemingszin - pakt in het werk nieuwe zaken aan en doet voorstellen voor verbeteringen
of vernieuwingen.
 Creativiteit - komt met verschillende mogelijkheden (ook niet voor de hand liggende
alternatieven) voor het oplossen van problemen.
 Visie - neemt afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Is in
staat zich op de lange termijn te richten.
 Omgevingsbewustzijn - Is zich bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of
andere omgevingsfactoren.
 Regisseren - brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen. Geeft vorm aan
en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een
gemeenschappelijk resultaat.
Wat bieden wij jou?
Wij bieden jou een aanstelling voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot een vaste
aanstelling. De functie is ingedeeld in functieschaal 9, dit is maximaal € 3.805,- bruto. Inschaling is
afhankelijk van opleiding en werkervaring.
Meer informatie
Wil je meer informatie over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met Anton Saman,
clusterdirecteur Ruimtelijke Zaken via 06 53 40 53 78.

Solliciteren
Reageren op deze vacature kan tot 20 februari 2019. Je kunt je sollicitatie richten aan
sollicitaties@gemeente-oldambt.nl.onder vermelding van vacaturenummer RZ10.
We kijken uit naar je reactie!
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij gemeente
Oldambt. Wij betalen de kosten die zijn verbonden aan de aanvraag van de VOG. Je hoeft de VOG
pas aan te vragen als daarom gevraagd wordt naar aanleiding van het gesprek.
Procedure
Deze vacature wordt zowel intern als extern vacant gesteld, waarbij interne kandidaten voorrang
hebben.
Over de werkgever
Oldambt is een gemeente in Oost-Groningen met Winschoten als tweede winkelstad van de provincie.
Oldambt is een dynamische gemeente, met trots en lef. Een gemeente met prachtige vergezichten en
monumentale herenboerderijen, maar ook een gemeente met een stadskern, bedrijventerreinen en
veel toerisme. Oldambt, een bundeling van oud en nieuw, een gebied met een rijke geschiedenis.
De organisatie is een uitdagende, waar voor medewerkers ruimte is voor ontwikkeling.
De gemeente Oldambt heeft ongeveer 38.000 inwoners en presenteert zich in de Omgevingsvisie met
de volgende kernvisie: “in een eigentijdse, duurzame graanrepubliek en de water- en natuurgemeente
is er ruimte voor pionieren”. “Als het er niet is, dan maken we het“.
Samen met bijna 350 collega’s werk je op basis van drie kernwaarden: ‘van buiten naar binnen’,
‘zelfredzaamheid’ en ‘verbinding’. Oldambt ontwikkelt zich steeds meer naar een netwerkorganisatie.
Daarom zijn we op zoek collega’s die denken in oplossingen, die een ondernemersgeest hebben en
die goed zijn in het samenbrengen van mensen en ideeën.
Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

