BELEIDSMEDEWERKER MILIEU
GEMEENTE VALKENSWAARD
Geerts & Partners is voor de gemeente Valkenswaard in verband met uitbreiding van de formatie op zoek naar een
beleidsmedewerker Milieu bij het cluster Milieu en Duurzaamheid. Wil jij graag een bijdrage leveren aan een veilige,
schone en duurzame leefomgeving voor nu en in de toekomst? En wil je jouw talenten, tijd en energie hiervoor
inzetten? Ben jij graag in regie binnen je eigen functie?

Dit is Valkenswaard

Wat ga je doen?

Valkenswaard heeft een echt Brabants karakter: hartelijk, groen en

De gemeente Valkenswaard wil de komende jaren stappen zetten op het gebied

bourgondisch. Gelegen aan de zuidkant van Eindhoven, met 31.000 inwoners en

van duurzaamheid. Dit gaat ze doen aan de hand van drie thema’s;

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

•

Een klimaatbestendige en aantrekkelijke gemeente;

•

Een energieke en gezonde gemeente;

•

Een schone leefomgeving en verantwoorde organisatie.

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,

Binnen deze nieuwe functie als beleidsmedewerker Milieu ga je aan de slag met

Functie-eisen

onderneemt of er gewoon graag komt. Samenwerken en samen iets maken,

de volgende zaken:
• Milieutoezicht en handhaving. Als accountmanager Omgevingsdienst
Zuidoost Brabant (ODZOB) weet jij steeds weer de juiste partijen bij
elkaar te brengen. Jij bent de schakel tussen de ODZOB en de
gemeente als het gaat om milieutoezicht en handhaving. Jij weet
precies wat er op bestuurlijk en operationeel vlak gebeurt en je zorgt

+
+
+

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

Kennis van Milieu
Verbinder

voor actie, door middel van een jaarlijks werkprogramma.

Valkenswaard. Ben jij de volgende?
•

Beleidscoördinatie Milieu. In deze rol zorg je voor samenhang,
inspiratie en verbinding op milieugebied. Je houdt de wet- en
regelgeving in de gaten en signaleert relevante ontwikkelingen. Als
het nodig is, stel jij beleid op of start je projecten. Daarnaast breng jij
jouw milieukennis in bij projecten zoals de implementatie van de
Omgevingswet.

•

Jij gaat aan de slag om samen met collega’s, inwoners, bedrijven en
de Omgevingsdienst de ambities van de gemeente Valkenswaard op
het gebied van milieu waar te maken.

Jouw nieuwe team
Je wordt deel van het cluster Milieu dat de mouwen opstroopt, maar altijd oog
voor de ander houdt. Samen werkt het cluster met hart en ziel als het gaat om
duurzaamheid en milieu. Er wordt binnen het cluster veel ruimte gegeven om
zelfstandig te werken, nieuwe oplossingen te vinden en te durven aandragen. Zo

HBO-diploma

staat ondernemerschap hoog in het vaandel wat binnen deze functie goed tot
zijn recht komt. Dit cluster valt onder de afdeling Ruimtelijk Beleid. Daarnaast
werk je nauw samen met de afdeling KCO, waar de ‘niet Milieu VT&H taken’
belegd zijn.

Wat neem je mee?
•

Je beschikt over een relevante afgeronde hbo(+) opleiding en hebt
werkervaring binnen het thema Milieu (bij voorkeur bij een
gemeente).

•

Je bent analytisch sterk, punctueel en werkt gestructureerd.
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•

Je bent een echte verbinder en kijkt verder dan
clusters/beleidsvelden.

•

Je hebt ervaring met integraal en projectmatig werken.

•

Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en
adviseert het College van B&W of het bestuurslid van de ODZOB op
een proactieve manier.

•

Onze kernwaarden zijn jou op het lijf geschreven!

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 € 4.494, - bruto per maand (schaal 10) bij een werkweek van 36 uur.
Ze bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05%
van het bruto jaarsalaris.

Word je hier helemaal enthousiast van?
Dan ben jij misschien wel de nieuwe Beleidsmedewerker Milieu! 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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