STEDENBOUWKUNDIGE
GEMEENTE VALKENSWAARD
Geerts & Partners is voor de gemeente Valkenswaard in verband met uitbreiding van de formatie op zoek naar een
Stedenbouwkundige. Ben jij de nieuwe verbindende en resultaatgerichte Stedenbouwkundige?
het programma en de projecten passen in en bijdragen aan de
strategische koers van Valkenswaard;

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 stelt stedenbouwkundige adviezen op voor projecten van
verschillende schaalniveaus en voor ruimtelijke particuliere
initiatieven;

•

Je overlegt met je collega's, externe adviseurs, architecten en
stedenbouwkundigen, bewoners en andere belanghebbenden;

•

Je analyseert en beoordeelt plannen met een open blik, maar met
een consequente houding;

•

Je geeft stedenbouwkundig advies bij aanvragen om
omgevingsvergunningen;

•

Je gaat een bijdrage leveren aan de Omgevingsvisie en het opstellen
van het Omgevingsplan.

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
Daadkrachtig bepalen hoe we te werk gaan. Er zijn al veel fans van

Wat neem je mee?
•

Je hebt een hbo+ of wo-opleiding afgerond (Academie voor
Bouwkunst of WO Stedenbouw).

•

Je hebt minimaal 3 jaar ervaring, bij voorkeur in een gemeentelijke
organisatie. Maar ook starters die zich willen ontwikkelen binnen een
gemeentelijke organisatie nodigen wij van harte uit om te
solliciteren.

•

Je hebt passie voor je vak en kan die passie ook positief vertalen in de
opgaven waar we voor staan.

•

Je hebt voldoende oog voor de gevoeligheid bij ruimtelijke projecten
en je begrijpt de politieke context waarin je werkt.

vinden, ook als het even moeilijk wordt blijven ze positief!

•

Je hebt oog voor tegenstrijdige belangen en weet daar
compromissen in te sluiten.

Wat ga je doen?

•

Je bent resultaatgericht, initiatiefrijk, samenwerkingsgericht en
klantvriendelijk.

•

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. Ben jij de volgende?

Jouw nieuwe team
Je wordt deel van een hecht team van ca. 30 collega’s die vol enthousiasme hun
vak uitoefenen en die oprechte aandacht voor elkaar hebben. Een team dat
zelfstandig, resultaatgericht en integraal aan het werk gaat met hart voor
Valkenswaard en het vak. Samen gaan ze geen uitdagingen uit de weg en weten
veel mooie initiatieven te leveren. Collega’s zijn betrokken en weten elkaar te

•

Je draagt met integrale ontwerpen en een interactieve houding bij
aan kwalitatief hoogwaardige ruimtelijke ontwikkelingen;

•

Je bent dé adviseur op het gebied van stedenbouw. Je neemt deel
aan programma's en projecten. Je adviseert op inhoud en zorgt dat

Functie-eisen

+
+
+

HBO+ of WO-diploma
Kennis van Stedenbouw
Passie voor het vak
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STEDENBOUWKUNDIGE
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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