Plan econoom
Informatie
Plaats

Kaatsheuvel

Salarisindicatie

Maximaal €5021

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

32 - 36 uur

Publicatiedatum

03-08-2022

Werk- en denkniveau

WO,HBO

Sluitingsdatum

31-12-2022

Schaal

Vacature Tekst

Waarom je bij Loon op Zand wil werken
Je zoekt een werkgever waarbij je zowel vanuit huis als op kantoor kunt werken, waarmee de optimale balans tussen werk en
privé bereikbaar is. Samenwerken op kantoor doe je met collega’s waar de lijnen kort zijn, de omgeving inspirerend en de sfeer
warm zakelijk is. We werken doelgericht naar resultaten. Je voelt je prettig in een organisatie die volop in ontwikkeling is, je
ruimte krijgt om je functie vorm te geven en als vakspecialist binnen het vakgebied planeconomie kunt opereren. Je kunt
zelfstandig werken met een grote mate van autonomie. Je expertise als vakspecialist wordt gewaardeerd.
En dat is precies wat jij zoekt in de functie van:

Planeconoom
Welke uitdagingen hebben we?
Als planeconoom adviseer je over de financiële onderbouwing van plannen op het gebied van ruimtelijke- en bouwontwikkelingen.
Je stelt grondexploitaties op, beheert deze en/of stelt ze bij. Je beoordeelt ruimtelijke ontwikkelingen op financiële haalbaarheid
en levert een financieel-economische bijdrage in de onderhandelingen met private ontwikkelaars. Je stuurt in bredere zin op de
financiële resultaten en de maatschappelijke doelstellingen van het grondbedrijf. Dit rapporteer je jaarlijks aan het college en de
gemeenteraad via de meerjaren prognose grondexploitaties (MPG). Daarnaast werk je samen met de financiële collega’s om de
activiteiten in het grondbedrijf op te nemen in o.a. de jaarrekening en de begroting. Je adviseert projectleiders en begeleidt
samen met hen de ontwikkelingsprojecten binnen de gemeente. De komende jaren staan gemeentelijke gebiedsontwikkelingen in
eigen beheer op de planning. Je adviseert mede over huur- aan - en verkoop prijzen van het gemeentelijk vastgoed .
Ben jij onze kandidaat?
Je werkt bij voorkeur in een vergelijkbare functie. Als persoon sta je bekend om je pro-actief handelen en je positieve benadering
van mensen. Je zoekt constant naar verbeteringen binnen je werk en je denkt vanuit te bereiken resultaten. Je bent enthousiast,
je hebt een brede kijk op het vakgebied en je weet (financiële) zaken mondeling en schriftelijk begrijpelijk te presenteren. Je
werkt zelfstandig en weet (project)teams te ondersteunen vanuit je expertise. Je staat stevig in je schoenen. Je opereert als een
volwaardig gesprekspartner met (externe) partijen. De politiek/bestuurlijke gevoeligheden in je werk schat je goed in.
Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau en een financieel economische opleiding, aangevuld met specialisaties (bv.
adviseur locatieontwikkeling BA of opleiding SCOBE). Een grote affiniteit met ruimtelijke ontwikkeling en planologie spreekt voor
zich.
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We verstrekken een laptop en een mobiele telefoon. Met je thuiswerkbudget kun je je thuiswerkplek optimaliseren.
De functie is structureel en je kunt gelijk bij ons vast in dienst treden. Het salaris hangt af afhankelijk van je professionele bagage
die je meebrengt). Je ontvangt naast je afgesproken salaris jaarlijks 17,05% Individueel Keuzebudget.
Reageren
We zijn net zo benieuwd naar jou als jij naar ons. Wil je eerst op de koffie komen om (sfeer) te proeven? Maak dan een afspraak
met Hans Onrust, 0416-289226 of h.onrust@loonopzand.nl (tot 22 augustus) of Joop Brands afdelingshoofd Ruimtelijke
Ontwikkeling via 0416-289134 of j.brands@loonopzand.nl (vanaf 22 augustus).
Direct een brief sturen waaruit jouw enthousiasme blijkt kan natuurlijk ook.
Je CV is actueel en maximaal twee pagina’s lang. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure. Solliciteren kan via de link
onderaan deze pagina.
Met geschikte kandidaten gaan we direct het gesprek aan. Deze advertentie staat open tot we onze geschikte kandidaat hebben
gevonden. Snel reageren dus!

Competenties
Integriteit
Analytisch vermogen
Oordeelsvorming
Omgevingsbewustzijn
Overtuigingskracht
Samenwerken
Plannen en organiseren

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Hans Onrust

Naam

Joop Brands

Functie

adviseur P&O

Functie

afdelingshoofd INFRA en
RO

Telefoon

0416-289226

Telefoon

0416-289134

E-mail

h.onrust@loonopzand.nl

E-mail

j.brands@loonopzand.nl
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