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Functie omschrijving Allround Adviseur Beheer en Onderhoud (interim)
Voor inwoners en wijken het verschil maken én bijdragen aan ambitieuze ontwikkelingen. Als allround adviseur openbare ruimte
(interim) bij gemeente in Gelderland kan het voor 32 uur per week! 
Deze opdracht is jou op het lijf geschreven als jij:
• Initiatieven in de openbare ruimte graag verder brengt en begeleid;
• Energie krijgt van (buurt)participatie;
• Bij uiteenlopende vraagstukken in de openbare ruimte, een rol van betekenis wil hebben;
• Wil werken voor een gemeente die enorm gaat groeien, waarbij duurzaamheid hoog op de agenda staat;
Dit ga je doen
De gemeente groeit, in het gebied spelen de komende jaren diverse interessante ruimtelijke ontwikkelingen. Zo groeien ze naar
180.000 inwoners en komen er 12.500 nieuwe woningen bij, met oog voor versterking van de fysieke kwaliteit van de stad, de dorpen
en het buitengebied. En dat is waar jij in beeld komt! Je werkt samen met wijkbeheerders en regisseurs openbare ruimte aan het
duurzaam in stand houden van de openbare ruimte. In de diverse wijken zijn er veel vraagstukken in de openbare ruimte die vragen
om begeleiding en veelal een participatietraject.
Het gaat dan bijvoorbeeld om de herinrichting van een speeltuin, de aanleg van verkeersdrempels of vervangen van een bomenlaan.
Je werkzaamheden zijn divers; begeleiden van initiatiefnemers, organiseren en voorzitten van bijeenkomsten en toezien op een zuiver
verloop van buurtparticipatie. Ook pak je voorkomende werkzaamheden op operationeel gebied op in samenspraak met de
wijkbeheerders.
Zo kan je worden ingezet op kleine tot middelgrote projecten in de openbare ruimte, onder meer voortkomend uit meldingen van
inwoners. Je doet dit vanuit een neutrale positie: met één been in de samenleving en met één been in de gemeentelijke organisatie. Je
manoeuvreert tussen de verschillende vakgebieden en maatschappelijke belangen in de openbare ruimte.

Functie eisen Allround Adviseur Beheer en Onderhoud (interim)
Dit neem je mee
De openbare ruimte is jouw speelveld, met alle verschillende partijen en belangen die daarbij horen. Je bent goed in het leggen van
verbindingen en haalt energie uit het organiseren en begeleiden van participatietrajecten en verder brengen van projecten in de
openbare ruimte. Je hebt een open houding en vertrouwen in de energie vanuit de stadsdelen en gaat de dialoog niet uit de weg. Je
beschikt over empathisch vermogen en je kunt goed schakelen tussen de verschillende niveaus in de organisatie.
Daarnaast heb je:
• Hbo werk- en denkniveau.
• Relevante werkervaring binnen het vakgebied beheer en onderhoud.
• Sterk verbindend vermogen.
• Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
• Humor en overtuigingskracht.

Arbeidsvoorwaarden
• Een tijdelijke aanstelling voor 32 uur per week.
• Marktconform salaris/uurtarief. 
• Duur van 1 jaar met optie tot verlenging.
Contact en informatie procedure:
Deze procedure wordt begeleid door RegioEffect. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Mareen
Medema via mareen@regioeffect.nl of 06-28115693. Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatie graag zo snel
mogelijk tegemoet (uiterlijk op 31 juli 2022). 
Inclusie disclaimer
Deze gemeente is een inclusieve organisatie. We zijn ervan overtuigd dat we met een diverse organisatie beter zijn voorbereid op de
ontwikkelingen in de samenleving. Naast je talent en kwaliteiten breng je ook je achtergrond en voorkeuren met je mee. Je bent
welkom!


