Heb jij een hart voor duurzaamheid? Zie je het als een uitdaging om samen met collega’s, inwoners
en organisaties aan de slag te gaan met duurzaamheidsprojecten? En wil jij werken in een kleine,
ambitieuze gemeente met een informele cultuur? Kom dan werken bij de gemeente Heumen!
Duurzaamheid is één van de speerpunten van de gemeente. De raad van de gemeente Heumen heeft
in de afgelopen periode de routekaart klimaatneutraal Heumen 2050 vastgesteld. Deze routekaart
geeft aan op welke wijze de gemeente Heumen haar duurzaamheidsambitie wil bereiken.
Wegens het vertrek van een collega zijn wij voor de afdeling bouwen, milieu en leefomgeving op
zoek naar een

Medewerker duurzaamheid
voor 32 uur per week
Wat ga je doen?
Je geeft uitvoering aan de routekaart klimaatneutraal Heumen 2050. Hierbij kun je denken aan de
volgende projecten: de wijken in om bewoners te informeren en stimuleren hun woning te
verduurzamen, het meewerken aan initiatieven voor grootschalige duurzame energie en het
inrichten van toekomstbestendige straten en buurten. Met jouw kennis van duurzaamheid ben je
trekker of ondersteuner van projecten op het gebied van duurzaamheid. Dit doe je samen met
collega’s, inwoners en maatschappelijke partners. Aan jou de taak om voor het uitvoeren van de
plannen draagvlak te creëren zowel binnen als buiten de organisatie. Dit doe je onder andere door
bijeenkomsten te organiseren en alle betrokkenen in een vroegtijdig stadium bij het
proces/projecten te betrekken. Daarnaast haal je duurzaamheidsinitiatieven op, faciliteer je deze en
vertaal je ze naar de praktijk van onze gemeente.
Wat vragen wij van jou?
Je hebt een opleiding op HBO-niveau afgerond. Ervaring en/of grote affiniteit met duurzaamheid is
vereist. Je bent een verbinder tussen samenleving, bestuur en organisatie. Je kan op enthousiaste en
inspirerende wijze onze ambitie op het gebied van duurzaamheid uitdragen en mensen mee krijgen.
Je bent communicatief sterk in woord en geschrift. Je bent creatief en praktisch ingesteld. Je werkstijl
is gericht op samenwerking en je neemt daarbij initiatief. Daarnaast kun je goed omgaan met de
verschillende belangen van bewoners, bedrijven en organisatie.
Wie zijn wij?
De gemeente Heumen ligt ten zuiden van Nijmegen in een prachtige afwisselende omgeving met
stedelijke voorzieningen op fietsafstand. Belangrijke bestuurlijke thema’s binnen de gemeente zijn
leefbaarheid, participatie en duurzaamheid. 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.
Wat bieden wij jou?
Een uitdagende baan in een kleine en ambitieuze organisatie. Je krijgt een contract voor een jaar via
Driessen payroll. Het salaris is minimaal € 2335,- (aanloopschaal 8) en maximaal € 4225,(uitloopschaal 10) bruto per maand op basis van 36 uur per week. De arbeidsvoorwaarden via
Driessen payroll zijn vergelijkbaar met die van de gemeente Heumen (zoals eindejaarsuitkering,
levensloopbijdrage en ABP pensioen).

Ja ik wil deze baan!
Herken je jezelf in dit functieprofiel, dan zien we je belangstelling voor de functie graag uiterlijk 23
augustus 2019 via de sollicitatiebutton op www.werkeningelderland.nl.
Meer weten?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met:
 tot 31 juli met Walter Elemans, afdelingshoofd bouwen, milieu en leefomgeving;
 vanaf 1 augustus met Els Rademacher, beleidsmedewerker duurzaamheid.
Ze zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14-024. Goed om te weten: wij hebben de
eerste gespreksronde gepland op dinsdagmiddag 10 september.
Deze vacature stellen wij gelijktijdig intern en extern open. Interne kandidaten geven wij bij gebleken geschiktheid
voorrang. Acquisitie stellen wij niet op prijs.

