
Al voor het coronatijdperk werkten wij plaats- en 
tijdonafhankelijk. Jij bepaalt zelf waar en wanneer je  
werkt in overleg met collega’s. Ook krijg je alle ruimte 
om inhoud te geven aan je nieuwe baan en mee te 
denken over de ontwikkeling van je team en de hele 
organisatie. De werkcultuur is constructief en je mag 
van veel dingen wat vinden. 

Je nieuwe baan
Je werkt aan uitdagende ruimtelijke procedures 
en zoekt regelmatig afstemming met collega’s 
van verschillende teams en externe partners. Ook 
ben je actief bezig met de voorbereiding op de 
Omgevingswet en zet je je in voor zaken waar we als 
zelforganiserend team mee te maken hebben. Als 
team Omgeving weten we van elkaar wat we leuk 
vinden om te doen en waar we ons individueel en als 
team in willen ontwikkelen. We overleggen onderling 
over de werk- en taakverdeling en er is alle ruimte 
voor coaching en opleiding. We helpen elkaar, maken 
het gezellig en delen successen.

Dit ben jij
Je hebt minimaal drie jaar werkervaring in het 
ruimtelijk domein en/of voldoende aantoonbare 
kennis van ruimtelijke ontwikkelingen. Je vindt 
het leuk en belangrijk om ruimtelijke kwaliteit toe 
te voegen en alle belangen bij elkaar te brengen. 
Uiteraard weet je goed hoe ruimtelijke procedures 
werken en word je enthousiast van complexe 
projecten. Daarnaast denk je in mogelijkheden en 
durf je er helemaal voor te gaan of een duidelijke en 
onderbouwde ‘nee’ te geven. Je bent besluitvaardig, 
schakelt snel en signaleert onderlinge overlap, 
kansen en uitdagingen.

Aanbod
Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt een 
salaris geboden van maximaal €4.494,- bruto per 
maand (Schaal 10, CAO gemeenten) bij een 36-urige 
werkweek. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris 
in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) 
waarmee je een deel van de arbeidsvoorwaarden 
naar eigen wensen kunt inrichten. Verder biedt 
de gemeente een aantrekkelijk werkklimaat met 
aandacht voor loopbaanontwikkeling, goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden conform de  
CAO-gemeenten. 

Informatie & solliciteren
Voor meer informatie over de baan neem je  
contact op met Sjoerd Raemaekers, 06 29 234 261,  
sjoerd.raemaekers@jouwgemeente.nl.  
Mail je sollicitatiebrief en CV naar  
lizette.jumnoodoo@jouwgemeente.nl.

Gemeente Molenlanden is een innovatieve 
gemeente in de Zuidelijke Randstad met 20 kernen 
en een grenzeloze ambitie. We willen het beste 
doen voor onze inwoners en het bedrijfsleven, 
waar we nauw mee zijn verbonden. Als je houdt 
van vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid 
pas je goed bij onze manier van werken. We 
kennen bijvoorbeeld geen leidinggevenden, 
maar zelforganiserende teams. Elk team neemt 
verantwoordelijkheid voor de eigen taken, monitort 
prestaties en past waar nodig de werkstrategie aan. 

ADVISEUR  
RUIMTELIJKE ORDENING  
(36 UUR PER WEEK)


