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Senior Ontwerper
Openbare Ruimte

Heb jij passie voor ruimtelijke kwaliteit én ben je een creatieve ontwerper die stevig in zijn schoenen
staat? Voor gemeente Apeldoorn zijn wij op zoek naar een Senior Ontwerper Openbare Ruimte. 
Wat ga je doen?
• Als Senior Ontwerper ben jij de creatieve geest achter de manier hoe we de stad inrichten. Je hebt
directe invloed op de kwaliteit van onze openbare ruimte– van ontwerp tot aan de uitvoering en het
uiteindelijke beheer.
• Je hebt in jouw rol een wakend oog voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Je ziet kansen, neemt
initiatieven en zorgt voor draagvlak bij o.a.  de ondernemers van de gemeente. 
• Je vertaalt onze ambities op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie en de energietransitie
door naar concrete resultaten die naadloos passen in de identiteit van de gemeente. 
• Jij weet vanuit je ervaring alle belangen en wensen bij elkaar te brengen door samenwerking binnen
én buiten onze organisatie actief op te zoeken. 

Functie eisen Senior
Ontwerper Openbare
Ruimte

Wat vragen wij?
• Je hebt minimaal een HBO-opleiding, met een specialisatie in landschapsarchitectuur,
landschapsinrichting en ontwerpen of vergelijkbare buitenlandse opleiding.
• Je bent minimaal 5 jaar werkzaam in het vakgebied, en ervaring binnen een ambtelijke organisatie is
een pré.
• Je hebt goede kennis van de Nederlandse-taal in woord en schrift.
• Je bent een creatieve vormgever die op alle schaalniveaus een gesprekspartner is en een project van
visie tot uitvoering ruimtelijk kan vormgeven.
• Je bent van nature een verbinder en kunt schakelen tussen verschillende ‘lagen’: van de inwoners en
ondernemers, tot samenwerkingspartners en uitvoerders. 
• Je bent overtuigend en weet mensen enthousiast te krijgen over de kwaliteit van onze openbare
ruimte.
• Je hebt liefde voor het vak en de wens om je ontwerpkwaliteiten vooral in stedelijke opgaves in te
zetten.
• Natuurlijk heb je voldoende kennis van digitale pakketten zoals, CAD, Adobe-cs etc. 


