WIJ
ZOEKEN
JOU!

Beheerder Riolering en Water
HR21: Medewerker beleidsuitvoering I
36 uur per week
Heb jij ruime werkervaring als beheerder binnen het werkveld
riolering en ben jij op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van riolering, rioolgemalen en
gemeentelijke watertaken? Ben jij een echte teamplayer maar
durf jij ook zelfstandig beslissingen te nemen? Is tot slot
plannen en organiseren je tweede natuur? Dan zoeken wij jou!

Waar ga je werken?
Roermond is de stad van Ontmoeting, Verbinding en Samenwerking.
Een historische stad voor jong en oud, die zorgt voor elkaar, met een
bloeiende economie in Retail, Leisure en industrie, en samen werkt aan
duurzame ontwikkeling. Roermond is een compacte stad aan het water
met eromheen kernen in het groen. De natuur is vanuit de binnenstad
binnen handbereik. Roermond is een dynamische en afwisselende plek
om te werken en te wonen. Je gaat aan de slag bij het cluster Beheer
Openbare Ruimte.

Wat ga je doen?
Als Rioolbeheerder ben je verantwoordelijk voor het in stand houden
en verbeteren van de riolering en de aanverwante componenten,
zoals de gemalen en bergbezinkbassins. Je vertaalt de doelstellingen
van de organisatie naar concrete beheermaatregelen en
onderhoudsplannen en de daarbij horende investeringsprogramma’s.
Daarnaast ben je het aanspreekpunt en adviseur voor zowel interne
als externe stakeholders als het gaat om riolering en water
gerelateerde zaken.

Wat kun je
verwachten?
• Een organisatie (en
cluster) in ontwikkeling
met ruimte en behoefte
aan jouw input.
• Een veelzijdige en
uitdagende
werkomgeving.
• Een salaris van
maximaal €4494 bruto per
maand op basis van een
36-urige werkweek
(peildatum 1-10-2020).
• Goede
arbeidsvoorwaarden o.a.
uitloopschalen, ICT
voorzieningen, IKB (dit
kun je inzetten voor
bijvoorbeeld de inkoop van
extra vrije dagen) en een
reiskostenvergoeding.
• Flexibiliteit in werkplek
en -tijden.
• Een dynamisch team
met ontzettend leuke
collega’s om mee samen
te werken!

De samenleving is voortdurend in beweging en verandert snel. Dit vraagt van ons als organisatie
meer flexibiliteit, innovatievermogen en wendbaarheid en een andere manier van werken. Ofwel
een gemeente die faciliteert, ruimte geeft en innovatief is. Wij verwachten van elke medewerker
de volgende kernwaarden: vertrouwen, lef en ondernemerschap, respect en samenwerken.

Wat
verwachten
wij?
• Je beschikt over een
afgeronde hboopleiding civiele
techniek (of
soortgelijk).
• Je beschikt over
ruime ervaring in
beheer van de
openbare ruimte.
• Je hebt
vakinhoudelijke kennis
op het gebied van
riolering en (stedelijk)
water.
• Je hebt ervaring met
relevante
beheersystemen, zoals
Kikker en GBI (pre).
• Je hebt ervaring met
RAW-systematiek en
richtlijnen voor het
beoordelen van
inspecties (pre).
• Je beschikt over een
praktisch en
doelgerichte instelling.

Daarnaast behoren onderstaande werkzaamheden tot jouw functie:
• Mede opstellen, implementeren, monitoren en actualiseren van het
Gemeentelijke Rioleringsplan.
• Opstellen van operationele jaarprogramma’s (inclusief randvoorwaarden
m.b.t regelgeving, techniek, financiën etc.).
• Verantwoording dragen voor operationele werkzaamheden en deze met
het team uitvoeren.
• Opstellen van B&W- en raadsvoorstellen.
• Inhoudelijke bijdrage leveren aan de (gemeentelijke)
begroting/jaarrekening/tussentijdse rapportages.
• Initiëren, begeleiden en het afronden van aanbestedingstrajecten,
budgetbeheer, contract- en risicobeheersing.
• Vanuit de beheersfunctie van het cluster adviseren over de uitvoering
van infrastructurele projecten, stedelijke in- en uitbreidingen en –
vernieuwingen op het gebied van water en riolering.

Kom jij bij ons werken?
Ga dan naar www.igom.nl en solliciteer voor 25 februari 2021.
Heb je vragen? Neem contact op met Freek van Geelen, beheerder water en
riolering, telefoon 0475-359924.
Een eventuele benoeming zal plaatsvinden na overlegging van een verklaring
omtrent het gedrag. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat
voorrang.

