
Ben jij die ervaren en resultaatgerichte persoonlijkheid met verbindende kwaliteiten? Denk je graag 
samen met collega’s en inwoners na over nieuwe kansen en mogelijkheden? En wil jij werken in een 
kleine, ambitieuze gemeente met een informele cultuur? Kom dan werken bij de gemeente Heumen! 
 
De afdeling Bouwen, milieu en leefomgeving van de gemeente Heumen is een dynamische afdeling 
waarin beleid en uitvoering in het brede fysieke domein samenkomen. Vanwege het vertrek van een 
collega, zijn wij voor het team Ruimtelijke ordening op zoek naar een  
 
 

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening 
(32-36 uur per week) 

 
Wat ga je doen? 
Je houdt je bezig met de beleidsontwikkeling en beleidsadvisering op het gebied van ruimtelijk 
ordening. De procedurele en inhoudelijk begeleiding van planologische procedures 
(bestemmingsplannen en afwijkingsprocedures) is een vanzelfsprekend onderdeel van je 
takenpakket waarbij je betrokkenen voorziet van de juiste (juridisch ondersteunende) informatie. 
Daarnaast begeleid en trek je woningbouwprojecten en zorg je voor een goede afstemming en 
advisering met betrokken partijen. Tot slot behandel je planschadeverzoeken en erfgoedzaken. 
Kortom, het is een brede functie met veel eigen verantwoordelijkheid.  
 
Wie zoeken wij? 
Je beschikt over een HBO+ of WO werk- en denkniveau en hebt werkervaring in het vakgebied. 
Kennis van en ervaring met de juridische aspecten van het werkveld en van de Omgevingswet zijn 
een pre.  
 
Als collega ben je gedreven en beweeg je met lef en flair binnen onze politiek-bestuurlijke en 
dynamische werkomgeving. Je bent een netwerker die samenwerking met collega’s opzoekt en 
partnerschap met inwoners en de regio stimuleert. Om je taken met succes te volbrengen sta je 
stevig in je schoenen en ben je een krachtige overtuiger. Maar bovenal ben je meedenkend en 
oplossingsgericht en voel je eveneens aan wanneer juist soepelheid gewenst is om een vraagstuk tot 
het beste resultaat te leiden. Tot slot ben je communicatief vaardig en ben je in staat om zaken 
helder op papier te stellen.  
 
Wat bieden wij jou? 

 Een afwisselende en uitdagende functie in een kleine, informele organisatie met korte lijnen. Je 
krijgt veel verantwoordelijkheid en ook het vertrouwen.  

 Een salaris van minimaal € 2973,- (functieschaal 10) en maximaal € 4831,- (uitloopschaal 10A) 
bruto per maand op basis van 36 uur per week.  

 Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor één jaar, met de bedoeling dit bij goed functioneren om 
te zetten naar een vaste arbeidsovereenkomst. Direct een vaste aanstelling behoort tot de 
mogelijkheden. 

 Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% boven op je bruto salaris. Dit IKB kun je inzetten 
voor onder meer extra inkomen, extra vakantie-uren, uitruil woon-werkverkeer of de aanschaf 
van een fiets met belastingvoordeel. Je kunt op elk gewenst moment in het lopende kalenderjaar 
over je vrij besteedbare budget beschikken. 

 Een smartphone die je zowel zakelijk als privé kunt gebruiken. 

 Een goede pensioenregeling bij het ABP. 
 



Wie zijn wij? 
De gemeente Heumen ligt ten zuiden van Nijmegen in een prachtige afwisselende omgeving met 
stedelijke voorzieningen op fietsafstand. We gaan uit van de kracht van de samenleving, investeren 
in een goed netwerk met uiteenlopende partijen en vervullen een verbindende rol tussen inwoners, 
organisaties en overheden. Professionele en persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk. En we 
stimuleren een goede balans tussen werk en privé.  
 
Enthousiast geworden?  
Reageer dan uiterlijk 29 september 2021 op deze vacature via www.werkeningelderland.nl. Voor 
meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Walter Elemans, hoofd afdeling 
Bouwen, milieu en leefomgeving. Hij is bereikbaar via telefoon 06 13 65 13 66.  
 
De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op donderdagmiddag 7 oktober 2021 .  
 
Een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de indiensttreding.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 
 

 
 

http://www.werkeningelderland.nl/

