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Functie omschrijving Beleidsmedewerker Duurzaamheid 

In deze uitdagende baan sta je samen met je collega’s, inwoners en partners voor een duurzame gemeente. Je zorgt 

voor het (mede) ontwikkelen, adviseren, opstellen en implementeren van beleid en plannen op het gebied van 

duurzaamheid. Je leidt projecten op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. Je faciliteert en draagt bij aan 

stakeholdersprocessen en participatietrajecten.  

Je hebt een actieve rol als het gaat om bewonersparticipatie. Je bewaakt de planning, kwaliteit en financiën van 

verschillende duurzaamheidprojecten. Je bent binnen je vakgebied een vraagbaak voor iedere partij binnen de 

gemeente.  
 

Functie eisen Beleidsmedewerker Duurzaamheid 

• Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau met relevante opleiding, zoals Milieubeleid en management, 

Environment and Society studies e.d.;  

• Je hebt ruime relevante werkervaring;  

• Je hebt ervaring met het opstellen van beleidsdocumenten voor beleidsvelden als klimaat, duurzaamheid of 

energie;  

• Je hebt kennis van duurzaamheid in algemene zin en energietransitie in het bijzonder;  

• Je hebt ervaring met stakeholderprocessen en het ontwerpen en faciliteren van een dialoog met stakeholders;  

• Je hebt ervaring met het leiden van projecten en aansturen van collega’s en samenwerkingspartners;  

• Je bent communicatief sterk in woord en geschrift. 

• Je bent onderzoekend, creatief en praktisch ingesteld. Je werkstijl is gericht op samenwerking en je neemt 

daarbij initiatief.  

• Je bent een teamspeler en je kunt ook zelfstandig werken;  

• Je hebt gevoel voor politiek en voelt je zowel op je gemak tijdens een gesprek met een wethouder als tijdens 

een gesprek met een inwoner.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

Dit betreft een fulltime functie 

Salaris is ingedeeld in schaal 10 

Ben je beschikbaar via een doorlening solliciteer dan online voor 16 oktober 2017, of neem contact op met 

bram@regioeffect.nl 

Deze functie staat open binnen de SAM Regiopool. RegioEffect brengt alleen medewerkers in procedure die zijn 

aangesteld bij één van de deelnemende organisaties SAM Regiopool. Bij twijfel neem eerst contact op. 
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