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 groen (28 uur)
Over de functie
Deze functie maakt deel uit van het team Openbare werken en vastgoed. Dit team bestaat uit
beleidsmedewerkers, projectleiders en specialisten, die zich bezig houden met (planmatig)
onderhoud en reconstructies binnen de openbare ruimte. Binnen het team werken we aan de
visie op het gebied van wegen, riolering, verkeer, groen en vastgoed. Dat doen we integraal én in
overleg met onze inwoners. We werken de plannen uit en coördineren en sturen op de realisatie
van werken. Als specialist groen ben je verantwoordelijk voor het beheren en vernieuwen van de
openbare ruimte, en in het bijzonder voor het groen. Je bent als het ware ‘het groene geweten’
van de gemeente. Je waakt over de waardevolle aspecten van het groen in Roerdalen en weegt
deze samen met andere collega’s af waar belangen dreigen te botsen. Je bent de verbinding
tussen beleid op het gebied van groen en de dagelijkse praktijk in uitvoering en onderhoud, onder
andere door team Onderhoud.
Je werkt integraal in projecten in de openbare ruimte, handelt meldingen af in overleg met
inwoners en bedrijven, bent inhoudelijk de specialist en beheert mede het groenbeheerpakket. Je
stuurt op resultaat gerichte afspraken met externe en regionale samenwerkingspartners.
Taken:
 Je bent eerste aanspreekpunt voor team en organisatie op het gebied van groene
vraagstukken;
 Je neemt initiatief in het opstellen en actualiseren van groenbeleid. Je hebt een mening
over groen en zet de lijnen uit voor de richting waar we als Roerdalen heen gaan;
 Je vertegenwoordigt het groene werkveld bij integrale projecten, en werkt hierin samen
met team Onderhoud;
 Je speelt in op ontwikkelingen zoals klimaat en biodiversiteit, integreert deze en adviseert
het bestuur;
 Het afwegen van de juiste belangen, waarbij soms lastige keuzes gemaakt moeten
worden;
 Het vertalen van beleid naar uitvoering samen met je collega’s van team onderhoud;
 De gezamenlijke verantwoordelijkheid (met team onderhoud en team ruimtelijke en
economische ontwikkeling) voor de groene omgeving binnen Roerdalen. Daarbij adviseer
je over landschappelijke inpassingen bij ruimtelijke ontwikkelingen.
 Buiten jouw werkgebied om denk je mee met collega’s (en zij met jou) over diverse
(beleidsmatige) vraagstukken.
Over ons aanbod
Deze vacature betreft een structurele functie. We beginnen met een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar. Voor deze uitdagende functie bieden we je een salaris
tussen € 2.865,- en € 4.208,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Afhankelijk

van je kennis, ervaring en competenties kan een aanloopschaal aan de orde zijn. Aanvullend op je
salaris krijg je 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:
 lef, energie en doorzettingsvermogen;
 de beschikking over een relevante opleiding in de groene sector (minimaal MBO+ niveau)
of aantoonbare affiniteit en werkervaring in de groene sector. Daarnaast heb je bij
voorkeur minimaal twee jaren werkervaring binnen de gemeentelijke overheid;
 Als specialist ben je bekend met beheerpakketten en in staat het beheerpakket bij te
houden. Dit doe je samen met zowel de buitendienst als de applicatiebeheerder;
 Je bent een teamplayer, met grote betrokkenheid bij de openbare ruimte, die breder kijkt
dan het eigen vakgebied. Je bent praktisch ingesteld en proactief.
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.

