PLANOLOOG
GEMEENTE VALKENSWAARD
Geerts & Partners is voor de gemeente Valkenswaard in verband met uitbreiding van de formatie op zoek naar een
Planoloog. Ben jij de nieuwe verbindend en resultaatgerichte Planoloog?
(complexe en bijzondere) planologische procedures, zowel de
inhoudelijk, procesmatige als de juridische begeleiding.

Dit is Valkenswaard
Valkenswaard heeft een echt Brabants karakter: hartelijk, groen en
bourgondisch. Gelegen aan de zuidkant van Eindhoven, met 31.000 inwoners en

•

Je bent de spil in het proces die zowel intern als extern belangen
tegen elkaar afweegt en zorgt voor een integraal advies. Je geeft
gevraagd en ongevraagd advies. Ook lever je inhoudelijke expertise
op beleidsmatig- en juridisch niveau.

•

Je hebt een verbindende rol en hebt daarbij veel contact met
verschillende afdelingen, belangenorganisaties, burgers en bedrijven.
Tevens vertegenwoordig je de gemeente in (rechts)zittingen bij de
rechtbank en de Raad van State.

een rijke natuur die in de top 10 van Europa schittert. Een enorm groene
gemeente met kwaliteit voor leven, waarin het geweldig wonen, werken en
recreëren is. Ooit Europese hoofdstad van de Valkerij en nu bakermat van onder
meer de innovatieve brainportindustrie. Een Valkenswaardenaar stroopt dan
ook graag de mouwen op en als het kan, het liefst met elkaar. Dit DNA voel je
terug in onze gemeentelijke organisatie. We staan open voor wie er leeft,
onderneemt of er gewoon graag komt. Samenwerken en samen iets maken,

•

daar houden we van! Zo hebben we onze inwoners betrokken bij het opstellen
van de Toekomstvisie 2030, die inmiddels al jaren ons richtsnoer is. De

•

aansluitende kernwaarden Empathisch, Gelijkwaardig, Oplossingsgericht en

De projecten waaraan je werkt zijn vooral gelegen in het
buitengebied. Dit betekent dat je goed op de hoogte bent van de
ontwikkelingen en milieuaspecten in het buitengebied.
Je gaat een bijdrage leveren aan de Omgevingsvisie en het opstellen
van het Omgevingsplan.

Daadkrachtig bepalen hoe we te werk gaan. Er zijn al veel fans van
Valkenswaard. Ben jij de volgende?

vak uitoefenen en die oprechte aandacht voor elkaar hebben. Een team dat
zelfstandig, resultaatgericht en integraal aan het werk gaat met hart voor

•

Je hebt een hbo of wo-opleiding afgerond in de richting planologie,
sociale geografie of vastgoedontwikkeling.

•

Je hebt ervaring bij voorkeur bij een gemeentelijke organisatie;
affiniteit met het landelijk gebied is een pré.

•

Je bent een verbinder, zelfbewust, stressbestendig en staat open
voor de veranderende rol van de overheid. Je gelooft erin dat
participatie ruimtelijke procedures eenvoudiger kan maken.

•

Je hebt een resultaatgerichte en initiatiefrijke houding en werkt
daarbij graag samen met collega’s en de samenleving.

•

Je hebt een politieke antenne en beschikt over de flexibiliteit die het
werken in een bestuurlijke context vraagt.

•

Je vindt snel je weg en kan zelfstandig werken.

•

Je hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

•

Uiteraard zijn onze kernwaarden jou op het lijf geschreven!

Valkenswaard en het vak. Samen gaan ze geen uitdagingen uit de weg en weten
veel mooie initiatieven te leveren. Je collega’s zijn betrokken en weten elkaar te
vinden, ook als het even moeilijk wordt blijven ze positief!

Wat ga je doen?
•

Jij beoordeelt als enthousiaste, proactieve beleidsadviseur ruimtelijke
initiatieven. Je behandelt ruimtelijke ordeningsverzoeken, informeert
en adviseert het bestuur, initiatiefnemers en burgers in het proces
rondom RO-procedures. Hierbij ben je verantwoordelijk voor diverse

+
+
+

HBO of WO-diploma
Kennis van RO
Resultaatgericht en initiatiefrijk

Wat neem je mee?

Jouw nieuwe team
Je wordt deel van een hecht team van ca 30 collega’s die vol enthousiasme hun

Functie-eisen
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PLANOLOOG
GEMEENTE VALKENSWAARD
Valkenswaard biedt:
Een boeiende baan in een organisatie met leuke collega’s waar alle ruimte is
voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt
maximaal € 4.495, - bruto per maand (schaal 10) bij een werkweek van 36 uur.
Starters worden ook uitgenodigd om te solliciteren, daarvoor kennen we een
aanloopschaal 9, salaris maximaal € 4.209 (salarispeil april 2022). Ze bieden
flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het
bruto jaarsalaris.

Word je hier helemaal enthousiast van?
De gemeente Valkenswaard wordt in deze procedure begeleid door Geerts &
Partners. Herken jij je in de persoon die wij zoeken en werk je graag in een
organisatie waar je je thuis voelt en helemaal jezelf mag zijn, ongeacht je leeftijd,
achtergrond, geslacht, geaardheid of beperking?
Solliciteer dan uiterlijk vóór 5 september 2022. Upload je sollicitatie via onze
website: https://www.geerts-partners.nl/vacatures.
Wil je meer informatie over de functie bel dan met Kenzo van Hassel, adviseur,
bereikbaar op 06 44 13 13 11 of 013 20 71 006.
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