EEN CIVIELTECHNISCHE
BEHEERDER BUITENRUIMTE
(Vakspecialist II, 36 uur)
Vakbekwame duizendpoot

Gemeente Molenlanden is een innovatieve
plattelandsgemeente in de Zuidelijke Randstad met
een grenzeloze ambitie. We gaan voor een vijf sterrendienstverlening, waarbij we actief aanwezig zijn in
de twintig karakteristieke kernen. We verbinden ons
met 43.500 inwoners en ondernemers door hen te
ontmoeten, kennis te delen, samen oplossingen te
vinden en elkaar te inspireren. En natuurlijk kijken we
over de grenzen van onze groene oase en werken we
samen met partners in de regio en daarbuiten.
Dé ideale werkgever
Gemeente Molenlanden is dé ideale werkgever voor mensen
die houden van vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.
Wij werken bijvoorbeeld écht plaats- en tijdonafhankelijk.
Je bepaalt zelf waar je werkt en wanneer je werkt. Ook
krijg je alle ruimte om inhoud te geven aan je nieuwe
baan. Jouw ideeën zijn meer dan welkom. We gaan uit van
zelforganisatie: teams nemen verantwoordelijkheid voor de
eigen werkzaamheden, monitoren hun prestaties en passen
waar nodig hun werkstrategie aan. Zij luisteren naar wat de
ander nodig heeft en zien win-win-oplossingen. Het gaat om
partnerschap en samenspel. Spreekt onze manier van werken
je aan? Dan komen we graag snel met je in gesprek.

Je nieuwe baan
Je werkt binnen het vak-team beheer buitenruimte. Dit team
heeft als doel de kwaliteit van de openbare ruimte op het
gewenste niveau te houden, waarbij de beschikbare middelen
zo effectief mogelijk moeten worden ingezet. Jij begrijpt dit als
geen ander en kijkt met een brede blik naar én over de grenzen
van je vakgebied. Je hebt een verbindende rol en vaak contact
met interne en externe collega’s en instanties.
Je richt je op beheerprocessen die aan de voorkant nodig zijn
om het areaal in de openbare ruimte in stand te houden Je
stuurt en bewaakt processen, inhoudelijk en qua kosten. Je
vindt het een uitdaging om complexe vraagstukken zelf op te

pakken en doordachte jaarplannen te maken. Plannen voor
projecten & ontwikkeling bekijk je met een kritisch oog. Je
toetst, beoordeelt en geeft advies. Je hebt affiniteit met de
taakvelden Wegen & Riolering.

Dit ben jij
Je hebt een afgeronde HBO opleiding of een HBO werk- en
denkniveau met een aantal jaren werkervaring (accent op
civieltechnisch gebied). Als enthousiaste professional is
je opstelling dienstverlenend, klantgericht, vriendelijk en
verbindend. Je bent zelf organiserend en door je positieve
stijl van communiceren en persoonlijkheid ken je snel de weg
binnen onze organisatie met een politiek-bestuurlijke context.
Collega’s weet je voor je te winnen met vernieuwende ideeën.
Je neemt initiatief, bent flexibel en stressbestendig. Je zegt
wat je doet en doet wat je zegt. Kortom: jij werkt zelfstandig
en neemt de verantwoordelijkheid voor je werk.

Aanbod
Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt een salaris
geboden van maximaal € 3.805,- bruto per maand (CARUWO schaal 9) bij een 36-urige werkweek. Naast genoemd
bruto maandsalaris ontvang je 17,05% van jouw salaris in de
vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een
deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt
inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk
werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling,
de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform
de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en
Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Informatie & solliciteren
Bel voor meer informatie met Bastiaan Pellikaan,
Team Buitenruimte, 088-7510664 of mail naar
bastiaan.pellikaan@jouwgemeente.nl. Mail je
sollicitatiebrief en cv naar Gert Krijgsman,
HR adviseur, gert.krijgsman@jouwgemeente.nl.
Solliciteren kan tot 17 februari. Kijk ook op
www.molenlanden.nl.

