Gemeente Roerdalen wil graag bijdragen aan het geluk van inwoners, bezoekers én
medewerkers. We werken daarbij niet alleen vóór, maar ook steeds vaker mét onze inwoners.
Samen doen! Dit vraagt om een nieuwe manier van werken, een andere overheid. Een overheid
die werkt vanuit respect, gelijkwaardigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.
We zijn op zoek naar een:

Specialist duurzaamheid (18 uur)
Over de functie
Je maakt deel uit van het team openbare werken en vastgoed. Als specialist duurzaamheid ben jij
het aanspreekpunt voor duurzaamheidsontwikkelingen in de openbare ruimte. Denk daarbij aan
openbare verlichting, laadpalen voor elektrische voertuigen en zonnepanelen, maar ook
klimaatadaptatie. In nauw contact met je collega’s van het team Openbare Werken en Vastgoed
en het team Ruimtelijke en Economische ontwikkeling draag jij bij aan de verdere ontwikkeling
van duurzaamheid in Roerdalen. We werken in Roerdalen aan de hand van een actieplan
duurzaamheid en een plan van aanpak in de programmabegroting.
Specifieke aandachtspunten in het takenpakket zijn:
· Je bent hét aanspreekpunt op het gebied van duurzaamheidsprojecten en –ontwikkelingen;
· Je bent bij ruimtelijke ontwikkelingen in staat om duurzaamheidsaspecten en
klimaatmaatregelen in de plannen op te (laten)nemen. Je haalt de eisen en wensen op bij in- en
externe betrokkenen en adviseert over ontwerpkeuzes. Daarnaast ben je bij voorkeur in staat
civieltechnische randvoorwaarden te scheppen;
· Je verzorgt de communicatie en afstemming van ontwikkelingen en projecten zowel intern als
met inwoners en bedrijven;
· Het vertalen van beleid op het gebied van duurzaamheid en klimaat tot concrete plannen en
projecten;
Je adviseert over een duurzame, klimaatbestendige leefomgeving. De focus ligt op duurzaamheid
en integrale klimaatadaptatie, zoals wateroverlast, hittestress en droogte. Je stuurt op de
voortgang en realisatie van projecten uit het actieplan. Je organiseert en begeleidt de
werkvoorbereidingen, realisatie, besluitvorming en de communicatie op dit gebied. Daarnaast
ben je ook betrokken bij regionale samenwerking, bij energie inkoop en de
duurzaamheidsambities op dit gebied. Ook buiten jouw werkgebied om denk je mee met collega’s
(en zij met jou) over diverse (beleidsmatige) vraagstukken.
Over ons aanbod
Voor deze functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid bieden we je een salaris tussen €
3.090,- en €4.671,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek). Een aanloopschaal kan
aan de orde zijn afhankelijk van de mate van kennis en ervaring en de aanwezigheid van de
gevraagde competenties. Aanvullend op je salaris krijg je de beschikking over een Individueel
Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je salaris.
Verder bieden we je flexibele werktijden, de mogelijkheid om hybride te werken incl.
declaratiemogelijkheid voor meubilair voor je thuiswerkplek, een smartphone en laptop, een
tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer, een bijdrage in de ziektekostenverzekering
en ruime opleidingsmogelijkheden. Integriteit is voor ons heel belangrijk. Daarom hebben we een
geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van je nodig als we een arbeidsovereenkomst sluiten.

Over jou
Je voelt je thuis in een organisatie met korte lijnen en een collegiale sfeer. Ook herken je je in
onze kernwaarden respect, gelijkwaardigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Je hebt
daarnaast:
· Een voor de functie relevante afgeronde opleiding, bij voorkeur op HBO niveau;
· Affiniteit met civiele techniek, openbare ruimte, duurzaamheid en klimaat;
· Bij voorkeur ervaring met de werkzaamheden;
· Kennis van budgetbeheer is een pré;
· een heldere communicatiestijl, zowel mondeling als schriftelijk;
· een verbindende, enthousiaste en initiatiefrijke houding;
· een resultaatgerichte instelling en je denkt in kansen, mogelijkheden en oplossingen;
Over ons
Wij dragen graag bij aan het geluk van onze inwoners. Dit lukt alleen als medewerkers zelf ook
gelukkig zijn met hun werk. Plezier, voldoening en zinvol werk dragen hieraan bij. Er is in onze
organisatie veel ruimte en vertrouwen om zaken zelf op te pakken. We experimenteren met
nieuwe werkvormen: we ontdekken wat werkt en daar bouwen we op voort. Lean werken helpt
ons om grip op het werk te krijgen en verbeteringen goed te verankeren.
Geïnteresseerd?
In verband met de vakantieperiode kun je bij interesse wat langer reageren, doe dit uiterlijk 5
september a.s. via www.IGOM.nl. Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met team
Openbare werken en vastgoed via 0475-538 888.

