MogelijkMaker / Projectleider openbare ruimte
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Vacature Tekst

MogelijkMaker / Projectleider openbare ruimte
voor 36 uur per week
Ben jij de MogelijkMaker die het als een uitdaging ziet om duurzaamheid, leefbaarheid en kwaliteit samen met onze inwoners
vorm te geven in onze openbare ruimte? Haal jij het beste uit jezelf en verras je daardoor onze inwoners én collega’s? Dan
hebben wij jou veel te bieden!
MogelijkMaker
Als trotse en enthousiaste MogelijkMaker lever je HeuseService: je stelt de klant centraal, gaat de dialoog aan, werkt samen,
spreekt aan en neemt verantwoordelijkheid. Klanten en collega’s voelen zich door jou gehoord en geholpen. In plaats van
drempels, zie jij mogelijkheden. Op deze manier geef je handen en voeten aan onze slogan: Dromen. Doen. Heusden.
Wat ga je doen?
Als projectleider Openbare Ruimte coördineer je de voorbereiding en uitvoering van herinrichting- en reconstructie projecten en
ben je deelprojectleider bij gebiedsontwikkelingsprojecten, zoals woningbouwprojecten en bedrijventerreinen.
Bij deze projecten ben je als projectleider al in een vroeg stadium betrokken bij het opstellen van een stedenbouwkundig plan.
Vervolgens coördineer je het technisch ontwerp, de contractstukken en de aanbesteding. Ook ben je als directievoerder samen
met de toezichthouder betrokken bij de uitvoering. Tijdens het proces zorg je voor afstemming zowel intern met collega’s als met
externe partijen en stuur je op o.a. tijd, middelen en kwaliteit. Na realisatie draag je het projectdossier over aan het cluster Beleid
en Beheer openbare ruimte. Je bent tevens verantwoordelijk voor risicomanagement en informatievoorziening, maakt
budgetramingen, planningen en levert de gegevens voor de bouwgrondexploitaties. De komende jaren ligt het accent op de
integrale aanpak en het klimaat robuust (her)inrichten van de openbare ruimte.
Met wie werk je samen?
Het cluster Civiele Werken werkt vanuit een professionele houding aan de voorbereiding en uitvoering van projecten in de
openbare ruimte. Er is een nauwe samenwerking met de collega’s van het cluster Beleid en Beheer openbare ruimte en het cluster
Projecten om de uitgangspunten op te stellen. Het cluster zelf bestaat uit een coördinator/projectleider, 2 projectleiders, 2
toezichthouders en een projectmedewerker. Daarnaast werken we met een flexibele schil in de vorm van inhuurkrachten op het
moment dat het aanbod van werk hier om vraagt.
Wij vragen
Je hebt HBO werk- en denkniveau met een relevante opleiding op het gebied van de civiele techniek en kennis of ervaring met
stedelijk waterbeheer. Je bent bekend met projectmatig werken en hebt kennis van RAW, ARW en UAV. Je bent al meerdere
jaren aan de slag als projectleider in een soortgelijke functie en hebt ervaring met technisch en functioneel specificeren, werken
met geïntegreerde contracten en (het werken in) bouwteams.
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Daarnaast heb je ervaring in het op integrale wijze en in samenspraak met bewoners inrichten van de openbare ruimte. Je werkt
graag samen, bent resultaat- en klantgericht, innovatief en communicatief vaardig. Ook heb je gevoel voor humor en bestuurlijke
verhoudingen.
Wij bieden
Een plek in een warm cluster en een informele organisatie waar je volop mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen en die
haar best doet om je thuis te laten voelen. Wij zijn één Team Heusden. Als het mogelijk is, ontmoeten wij elkaar vaak. Zo
organiseren wij verschillende personeelsbijeenkomsten en kun je samen met collega’s sporten in het kader van vitaliteit. We leren
van elkaar door actuele onderwerpen te belichten in onze Heusdense School.
Voor deze functie bieden wij:
·
·
·
·
·
·

Een salaris van maximaal € 4671.00 bruto per maand (salarisschaal 10) bij een 36-urige werkweek.
Een Individueel Keuzebudget (17,05%) dat je voor diverse doelen kunt inzetten zoals inkomen, verlof en opleiding.
Een goede pensioen regeling
De mogelijkheid om flexibel te werken voor een goede werk-privé balans.
Een arbeidsovereenkomst voor een jaar met uitzicht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
Goede (thuis)werkfaciliteiten, waaronder een thuiswerkvergoeding.

Reageren
In de gemeente Heusden werken we een aan groot aantal mooie projecten. Ook de komende jaren staat er veel op stapel. Graag
versterken we ons team met goede kandidaten. Daarvoor nemen we de tijd. Er is dan ook geen termijn gekoppeld aan deze
procedure. Als je interesse hebt om met en voor ons te komen werken, reageer dan via www.werkeninnoordoostbrabant.nl met je
cv en motivatiebrief. Als die overtuigt, nodigen we je uit voor een nadere kennismaking. Bas Janssen, coördinator Civiele Werken,
vertelt je graag meer over deze vacature. Je kunt hem bereiken via (073) 513 17 89.

Competenties
Klantgerichtheid
Omgevingsbewustzijn
Overtuigingskracht
Resultaatgerichtheid

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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