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Voor het Stadsdeel West gemeente Amsterdam zijn wij per direct op zoek naar een ervaren
Teammanager.
Ben jij een enthousiaste, besluitvaardige en oplossingsgerichte manager met een grote dosis ervaring?
Dan hebben wij een interessante opdracht voor jou. Lees hieronder snel verder.
Wij zoeken een doorgewinterde ervaren leidinggevende met jarenlange ervaring bij de overheid met
focus op Vergunningen Toezicht en Handhaving, Gebied/Omgeving, Projecten.
Je bent goed in de samenwerking met mensen, en je kunt mensen mobiliseren en in beweging kan
brengen, verbinden /bij elkaar brengen. Daarnaast ben je goed in staat om resultaten met draagvlak te
creeren en maak je makkelijk contact met mensen van alle niveaus. Je bent informeel en effectief in de
aanpak en weet als geen ander de rol van mediator te vervullen.
Je weet verandering tot stand te brengen. Verandering welke gericht is op plezier in het werk en bieden
perspectief, productiviteit, ontwikkelen eigen verantwoordelijkheid en ontwikkeling.
Werkzaamheden:
Je bent verantwoordelijk voor het operationeel leidinggeven aan het team Handhaving Openbare Ruimte.
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Onder jouw takenpakket vallen oa:
het doorlichten en pragmatisch verbeteren uitvoerende processen bedrijfsvoering;
je bent tevens aanspreekpunt en adviseur (vakinhoud, proces, ziekmeldingen etc., -vraagbaak
medewerkers, -aansturen coordinatoren, senioren (handhavers E);
je houdt je bezig met het controleren van de kwaliteit van werk op inhoud, procedure en proces;
je coacht coordinatoren en medewerkers en corrigeert/interveniëren op inhoud, procedure en proces;
Je brengt de voortgang van het team en individuele medewerkers in kaart en bespreekt deze;
Je maakt verslagen/rapportages voor management en levert input voor PVB-cyclus (planning-voortgang
en beoordeling);
Je geeft uitvoering aan het HUP gericht op efficiency en resultaat.
Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven
bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester
en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en
Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals
sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het
uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben,
bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met
de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk
in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid
voor de hele stad.
De opdrachtgever(s)
Betreft een functie bij de afdeling VTH bij het Team handhaving Openbare Ruimte van stadsdeel West.
De stadsdeelorganisaties zijn vooral gericht op de uitvoering van stedelijk beleid. De meeste
ambtenaren die in de stadsdelen werken, ziet u dan ook dagelijks op straat: de veegdienst, het
onderhoud van het groen, handhaving en het ophalen van afval. Ook bij de begraafplaatsen, zwembaden
en sporthallen werken meestal stadsdeelmedewerkers. De ambtenaren die in de stadsdeelkantoren
werken, hebben taken op het gebied van vergunningen, toezicht en het uitvoeren van stedelijk beleid in
de wijken.
In elk stadsdeel zijn ook de loketten waar u bijvoorbeeld uw paspoort kunt verlengen of aangifte van
geboorte kunt doen. Deze loketten zijn onderdeel van Dienstverlening en Informatie.

Neem contact op via daniellespanjers@residentieprofs.nl of 06-22974343

