Vacature Adviseur Omgevingskwaliteit

Over ons
Dorp, Stad en Land is een onafhankelijke kennispartner op het gebied van landschap,
stedenbouw, architectuur en cultureel erfgoed. Met een integrale benadering
vanuit deze expertises adviseert de vereniging sinds 1929 haar leden over optimale
omgevingskwaliteit. 58 gemeenten uit 4 provincies zijn lid. Onze missie is ‘het bevorderen van de
schoonheid van dorp stad en land’. Wij bieden onze lidgemeenten oplossingen voor een onafhankelijke
advisering over ruimtelijke kwaliteit, gebouwd erfgoed, hergebruik en herbestemming, beleid en
participatie. Dit doen we met een vaste kern van 20 medewerkers en een grote groep van ca. 50 freelance
deskundigen vanuit rijksmonument het Groot Handelsgebouw in Rotterdam, hét icoon van wederopbouw.
Jouw uitdagingen
In dit kader zijn wij op zoek naar een Adviseur Omgevingskwaliteit, die ons helpt onze activiteiten af te
stemmen op onze doelstelling en die vernieuwende ideeën aandraagt in onze voorbereidingen op de
invoering van de aanstaande Omgevingswet.
Als Adviseur Omgevingskwaliteit geef je - indien mogelijk aan het begin van het traject - integraal en
onafhankelijk advies over omgevingskwaliteit aan onze opdrachtgevers: gemeenten verspreid over de
regio’s Zuid-Holland, Zeeland, West-Brabant en Utrecht.
Je bent in staat om met natuurlijk gezag partijen te verbinden en te inspireren. Je staat met beide benen in
de praktijk en blijft up-to-date van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.
In het adviesproces weet je kennis en inhoud toe te voegen met een goed resultaat voor alle partijen als
uitgangspunt. Daarnaast ondersteun je op projectbasis gemeenten bij hun actuele
omgevingskwaliteitsvragen.
Jouw veel voorkomende werkzaamheden
- Adviseren in commissies ruimtelijke kwaliteit (welstand/monumenten), incl. locatiebezoeken waar
nodig
- Alleen of in commissieverband adviezen opstellen, toelichten, schrijven en/of uitwerken
- Projectwerk ruimtelijke kwaliteit
- Actief relatiebeheer
- Signaleren en reageren op (politieke) veranderingen binnen de gemeente en/of in de regio wanneer die
van invloed zijn op de relatie met Dorp, Stad en Land
- Uitdragen van onze missie en het belang van omgevingskwaliteit, inclusief onze producten en diensten
die hieraan bijdragen
- Conceptueel en vernieuwend meedenken/bijdragen aan de ontwikkeling van Dorp, Stad en Land met het
oog op de komende Omgevingswet
Je beschikt over
- een afgeronde HBO/WO-opleiding Architectuur/Bouwkunde
- bij voorkeur verbreding in de richting van stedenbouw, landschap of planologie
- minimaal vijf jaar relevante werkervaring, ervaring met commissiewerk in gemeenten is een pre
- uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift
- sterke communicatieve vaardigheden en goede presentatievaardigheden
- de drive om een professioneel netwerk te beheren en uit te breiden
- de kwaliteit om initiatiefnemers en gemeenten te enthousiasmeren en inspireren
- gevoel voor politieke verhoudingen
- vernieuwingskracht en een conceptuele denkwijze
- rijbewijs B en eigen vervoer is een pre

Dienstverband
- 24-40 uur per week: bespreekbaar
- jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging
- ingangsdatum z.s.m.
We bieden
- een veelzijdige en uitdagende functie in een veranderende organisatie
- ruimte voor eigen ideeën en inbreng
- ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden
- een actieve, afwisselende en collegiale werkomgeving
- een salaris op basis van functie en ervaring, gebaseerd op de cao voor architectenbureaus, functiegroep
01a, functieniveau L
Meer weten, reageren & selectieprocedure
Ben je enthousiast en wil je ons team als Adviseur Omgevingskwaliteit versterken? Aarzel dan niet en mail
je motivatie en cv naar Samantha Visser (HR-manager) via s.visser@dorpstadenland.nl. Voor inhoudelijke
vragen kan je terecht bij Ton Jansen (directeur) via genoemd mailadres of per telefoon: 010-2809445.
Inzenden kan tot en met dinsdag 22 september waarna de eerste gesprekken in week 40 ingepland zullen
worden.
Informatie over Dorp, Stad en Land vind je op: http://www.dorpstadenland.nl/.
Informatie over onze privacyverklaring vind je op: http://www.dorpstadenland.nl/privacyverklaring/

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

