Wij zoeken voor de afdeling Omgeving, een

Beleidsadviseur economie en gebiedsontwikkeling
(beleidsmedewerker A)
voor 36 uur per week, het betreft een structurele functie
Oost Gelre is een prachtige gemeente in het oosten van Nederland met bijna 30.000 inwoners. De
twee grote en zes kleine kernen met ieder hun eigen identiteit vormen samen met het tussenliggende
landschap een mooi geheel. De gemeente is groen vanwege veel agrarisch gebied, en kent ook
economische activiteiten gericht de maakindustrie en op nieuwe technologie in het kader van circulair
ondernemen. De vrijetijdseconomie speelt een steeds grotere rol. Oost Gelre kent een rijk
verenigingsleven, waardoor onze organisatiekracht groot is. Op het gebied van cultuur, welzijn en
sport is er een divers aanbod. Wij zijn verder een gemeente die zich extern sterker wil neerzetten.
Vanuit eigen kracht zoeken wij de samenwerking met buurgemeenten en andere partners.
Onze organisatie van ruim 190 medewerkers kenmerkt zich door een platte structuur met
professionals die de verantwoordelijkheid en het vertrouwen krijgen van het management en de
directeur. In onze ondernemende organisatie heeft iedereen veel vrijheid van handelen. We werken
duidelijk resultaatgericht waarbij wij aansluiten bij de vraag van de burgers, ondernemers en andere
maatschappelijke organisatie. Ruimte, jezelf zijn, je eigen verantwoordelijkheden. Dat is de
inspirerende belofte van de gemeente Oost Gelre. Een jonge, informele gemeente, waar de
wederzijdse band met mensen warme aandacht heeft.
Bij ons krijg je volop gelegenheid en kansen om je ideeën, initiatieven en plannen voor de toekomst
waar te maken. Je komt binnen op een specifieke functie maar krijgt ook de ruimte om aanverwante
zaken op te pakken. Zo is ook de combinatiefunctie Adviseur Economie en Gebiedsontwikkeling
ontstaan. Het economisch beleid heeft jouw primaire aandacht en in de gebiedsontwikkeling acteer je
waar de kansen zich voordoen.

Taken
Economisch beleid
Als beleidsadviseur Economie heb je een veelzijdige opdracht. Je werkt binnen de afdeling Omgeving
nauw samen met collega’s aan de ruimtelijke ontwikkeling van Oost Gelre. Thema’s als
centrumontwikkelingen, bedrijventerreinen, plattelandsontwikkeling, regionale samenwerking en
innovatie zijn je werkterrein. Je legt de verbinding tussen deze thema’s en de ruimtelijke ontwikkeling
van Oost Gelre in de breedte. Je ontwikkelt een visie op de lokale en regionale economie. Daarvoor
analyseer je informatie, prognoses en overzichten en je vertaalt deze naar bestuurlijke adviezen,
beleid en strategie. Het bedrijfsleven en de collega's van de afdeling Omgeving zijn daarbij belangrijke
samenwerkingspartners voor je. Ook behoren de Regio Achterhoek en de provincie Gelderland tot
jouw netwerk.
Gebiedsontwikkeling
Je bent betrokken bij (complexe) projecten in het kader van de ontwikkeling van bedrijventerreinen,
woningbouw en recreatieve/toeristische ontwikkelingen. Je geeft advies bij grond-,
vastgoedexploitaties en marktinitiatieven en ondersteunt bij de onderhandelingen daarover. Vaak heb
je daarin de lead. Je beoordeelt daarnaast ook de economische haalbaarheid van plannen. Daarbij
word je ondersteund door een ervaren planeconoom. Je doorziet de risico’s, adviseert hier tijdig over
en denkt mee over mogelijke oplossingen. Hierbij houd je zowel rekening met de gemeentelijke
belangen als de belangen van de initiatiefnemer.

Profiel
Wij zijn op zoek naar een strateeg die processen en diverse belangen doorziet, vooruit denkt en tijdig
inspeelt op nieuwe ontwikkelingen. Door de korte lijnen tussen belanghebbenden ben je in staat
makkelijk te schakelen. Je bent een echte netwerker en een communicatief sterke speler die goed als
sparringpartner kan meedenken. Je beschikt over overtuigingskracht en je gaat weerstand niet uit de
weg. Je weet projecten verder te brengen, doordat je oog hebt voor het grote geheel en dus ook
buiten je eigen beleidsveld kan en wil denken. Daarbij ben je niet bang jezelf te laten zien door
initiatief en eigen inbreng. Je durft besluiten te nemen ook als het gaat om politiek gevoelige
onderwerpen. Jouw werkhouding kenmerkt zich door een flexibele instelling, daadkracht en proactiviteit. Daarnaast werk je graag samen in een hardwerkend team, waarin er ruimte is voor eigen
ontwikkeling.
Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO-opleiding in een ruimtelijk-economische richting, zoals
gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling, planologie of bedrijfseconomie. Daarnaast ben je
gewend te werken in een bestuurlijk en politiek gevoelige omgeving. Enige ervaring in een soortgelijke
functie is wenselijk.

Arbeidsvoorwaarden
Werken bij de gemeente Oost Gelre betekent werken vanuit de kernwaarden; uitnodigend, aandachtig
en eerlijk. Je kunt rekenen op een afwisselende, zelfstandige functie in een informele en
vooruitstrevende organisatie met een prettige werksfeer. Je krijgt de ruimte je verder te ontwikkelen,
veel vrijheid in het organiseren van je werk en flexibele werktijden.
De werkzaamheden zijn gewaardeerd in functieschaal 11. Je wordt ingeschaald op basis van je
opleiding en ervaring. Het salaris bedraagt minimaal € 2.973,- (aanloopschaal 10) en maximaal
€ 5.169,- (functieschaal 11) bij een 36-urige werkweek.
Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een vrij besteedbaar budget boven
op je brutosalaris van ruim 17% (IKB). Dit budget kun je voor een groot deel naar je eigen wensen
vormgeven. Zo kun je extra vakantie-uren kopen of het budget laten uitbetalen voor extra inkomen.
Het betreft een structurele functie. In eerste instantie bieden we een dienstverband voor de duur van
een jaar. Bij goed functioneren en gelijkblijvende organisatieomstandigheden wordt deze omgezet in
een vast dienstverband.

Sollicitatie
Solliciteer met een sollicitatiebrief en CV via sollicitaties.040612@werkeningelderland.nl. We
ontvangen je sollicitatie graag voor 19 november 2020. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 1
en 2 december 2020. De gesprekken vinden plaats conform de dan geldende voorschriften van het
RIVM.
Wil je meer informatie over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Jeannet Ordelman,
afdelingshoofd Omgeving, telefoonnummer (0544) 39 35 24. Vragen over de werving/selectieprocedure stel je aan Mariska Schutten, personeels- en organisatieadviseur, telefoonnummer
(0544) 39 34 32.

Overige informatie
Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde om bij ons te
werken.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

