Senior juridisch en verkeerskundig adviseur
Gemeente Zoetermeer
20181304-02
Juridisch- en Verkeerskundig
Uren per week
20
Aanvang
z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Zuid-Holland
Verloopt op
vrijdag 20 april 2018 om 09:00 uur
Organisatie
De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. 'Samenwerken,
daadkracht en vertrouwen' staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de
medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de
stad Zoetermeer. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega's over de grenzen van
afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed Managementteam, waarin alle
afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te
blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.
De afdeling Stadsbeheer heeft als missie: “Samen aan de kwaliteit van de stad werken”. Stadsbeheer zorgt
samen met de Zoetermeerders voor de kwaliteit van de leefomgeving en de duurzame instandhouding en
onderhoud van de openbare ruimte in een door de Raad vastgestelde kwaliteit en tegen de laagst mogelijke
maatschappelijke kosten.
Stadsbeheer is binnen de directie Stad de integrale beheerorganisatie die verantwoordelijk is voor het beleid,
de programmering en (de regie op) de uitvoering van alle activiteiten die nodig zijn voor het beheer en
onderhoud van de openbare ruimte.
Stadsbeheer levert dagelijks een grote verscheidenheid aan diensten en producten: van boomverzorging tot
straatvegen, van openbare verlichting tot rioolbeheer. Stadsbeheer doet dit voor alle mensen in die in
Zoetermeer wonen, werken of de stad bezoeken.
De functie/jouw uitdaging
Je beschikt over grote verkeerskundige en juridische kwaliteiten met betrekking tot het openbaar bestuur en
de openbare ruimte en paart dit aan een gedegen kennis en ervaring. Je hebt bewezen over een grote
bestuurlijke sensitiviteit te beschikken en je bent in staat complexe zaken inzichtelijk en bespreekbaar te
maken. Je treedt vaak op als gespreksleider en mediator in complexe zaken en geschillen, vaak discipline
overstijgend.
Je bent deskundig in behandeling van Wob-verzoeken, Wegenwetprocedures en APV-vraagstukken en in het
afhandelen van klachten. Je vertegenwoordigd de afdeling bij de commissie Bezwaarschriften, de rechtbank en
de Raad van State.
Functie eisen
• HBO diploma’s bestuursrecht en verkeer;
• Aantoonbare ruime relevante ervaring op het gebied van verkeersvraagstukken en (beheers)vraagstukken
met betrekking tot de openbare ruimte in een gemeente, zowel inhoudelijk als juridisch;
• Ruime werkervaring (min 5 jaar) in gemeenten
Neem contact op via daniellespanjers@residentieprofs.nl of 06-22974343

