Heb jij creativiteit & lef én verstand van
de openbare ruimte? Solliciteer dan!
Gemeenteambtenaar – een baan vol diversiteit, waar een behoorlijke verantwoordelijkheid bij hoort. Iedere dag
opnieuw de uitdaging aangaan. Vooral omdat je een rechtstreekse bijdrage kunt leveren aan het woongenot van
de inwoners. Hier in Loppersum zijn dat zo’n 10.000 mensen, in 17 Groningse dorpen, midden in het landelijke
‘Groene Hart’ van de provincie, halverwege Groningen-Stad en de Waddenzee.

Werken bij de gemeente Loppersum
De medewerkers, misschien wel je toekomstige collega’s, spreken zich duidelijk uit over onze aantrekkelijkheid als
werkgever. Dit mag je verwachten: veel vrijheid en ruimte bij het uitvoeren van je werkzaamheden, een prettige,
informele sfeer, geen overbodige omwegen of strikte bureaucratie, open en directe communicatie, een team met
veel jonge mensen, altijd mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Er gebeurt veel; het is soms hard werken,
maar bijna altijd dankbaar werk. Veel gehoorde antwoorden: grote betrokkenheid, opvallende saamhorigheid.
Het gemeentehuis in Loppersum is goed bereikbaar. Vanaf Groningen ben je met de trein in precies 24 minuten in
Loppersum (en 3 minuten lopen naar je werkplek), met de auto doe je er zo’n 20 minuten over.
De vijf afdelingen van onze organisatie: Maatschappelijke & Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) met de vier secties
VROM, Welzijn, Beheer Openbare Ruimte (BOR) en de Buitendienst, Klant Contact Centrum (KCC), Bedrijfsvoering
en ten slotte Personeel, Organisatie & Juridische Zaken (kortweg POJ). Een vrij nieuw, apart programma;
Gaswinning & Aardbevingen, voert het meerjarenprogramma ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen’
binnen Loppersum uit.
Voor de sectie BOR zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Medewerker Beheer Openbare Ruimte
(voor 36 uur per week)
Het team BOR is dagelijks bezig met op orde houden en verbeteren van de openbare ruimte. Door het vertrek van
een van onze beheerders is er een vacature medewerker Beheer Openbare Ruimte ontstaan.

Wat ga je doen?
Samen met de drie andere beheerders ben je verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het areaal.
Jij wordt verantwoordelijk voor het beheer van de riolen en gemalen, de openbare verlichting, ondergrondse
infrastructuur en civieltechnische kunstwerken. Daarnaast werk je mee aan reconstructie- en grote onderhoudsprojecten.
Als medewerker Beheer Openbare Ruimte bereid je zelfstandig de uit te voeren werkzaamheden voor en houd je
toezicht op de uitvoering. Je maakt meerjarenonderhoudsplannen, plant de werkzaamheden in en stelt begrotingen
op. Samen met de beleidsmedewerkers ga je de beheerstaken verder professionaliseren en het risicogestuurd
beheer en onderhoud verder ontwikkelen.
Je handelt op een klantvriendelijke wijze meldingen af en houdt contact met inwoners over (geplande) werkzaamheden. De beheersdata houd je actueel in beheerssysteem Obsurv. Je overlegt met collega’s van de buitendienst
over werkzaamheden die uitgevoerd worden en je adviseert het bestuur en collega’s. Ook neem je deel aan het
waterteam Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

Wie zoeken wij?
Je hebt MBO+/HBO werk- en denkniveau, op het gebied van civiele techniek of vergelijkbaar. Je beschikt bij
voorkeur over een aantal jaren ervaring, het liefst in een gemeentelijke omgeving. Samenwerken in een team past
bij je. Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.
Ook kun je goed plannen en organiseren. Je werkt gestructureerd en planmatig en kunt goed schakelen tussen
de werkzaamheden. Je hebt een proactieve instelling en beschikt over uitstekende mondelinge- en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheden. Je hebt kennis van de relevante basisapplicaties (onder andere Microsoft Word, Autocad
en Obsurv).

Wat bieden wij?
Wij bieden een veelzijdige functie in een informele, open en collegiale werksfeer. We zijn een platte organisatie
met korte lijnen, ook richting het bestuur. Jouw salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring en bedraagt
maximaal € 3.376 bruto (schaal 8 CAR-UWO/peildatum 1 januari 2018) per maand bij een 36-urige werkweek.
Afhankelijk van opleiding, ervaring en kwaliteit behoort een arbeidsmarkttoelage tot de mogelijkheden. Het betreft
een structurele functie.

Meer weten of direct solliciteren?
Nadere informatie over de inhoud van de functie en de organisatie is te verkrijgen bij de heer Henry Korteschiel,
senior beleidsmedewerker Beheer Openbare Ruimte of bij drs. Kasper Bosker, hoofd afdeling Maatschappelijke &
Ruimtelijke Ontwikkeling. Beide zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 0596-548200.
Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met mevrouw Moniek van der Til, personeelsconsulent. Ook zij is bereikbaar via telefoonnummer 0596-548200. Je motivatiebrief en CV ontvangen wij graag
digitaal op uiterlijk woensdag 20 februari 2019 via het e-mailadres: sollicitatie@loppersum.nl, o.v.v. Medewerker
Beheer Openbare Ruimte. De selectiegesprekken staan gepland op maandag 25 februari 2019.
Meer informatie over onze gemeente vind je op: www.loppersum.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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