Wij zijn Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Een ondernemende en betrokken organisatie van twee
gemeenten die waardevolle en duurzame effecten voor de samenleving wil bereiken. Onze
samenleving heeft een grote ambitie en dit willen we graag als overheidspartners ondersteunen. Om
maatschappelijke effecten te bereiken werken wij volgens de principes van doelsturing, project- en
procesmanagement en programmamanagement.
Noaberkracht is een organisatie met ongeveer driehonderdvijftig medewerkers. Wij hebben een
duidelijke visie. Wij hebben onze organisatie zo ingericht dat we deze visie kunnen uitdragen en onze
doelen kunnen bereiken.
Wij zoeken ter versterking van onze organisatie, organisatieonderdeel Fysieke Leefomgeving, team
Vastgoed en Grondzaken een fulltime/parttime

BELEIDSMEDEWERKER WONEN (32-36 uur)
Wie ben jij?
Jij staat midden in de samenleving, bent verbindend, durft verantwoordelijkheid te nemen en kan
samenwerken. Je overziet het speelveld en hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke
verhoudingen. Als team Vastgoed en Grondzaken organiseren we zelf ons werk en staan we
gezamenlijk voor de kwaliteit van de inhoud en het proces en hier kun jij je steentje aan bijdragen.
Wat ga jij doen?
 Je volgt en analyseert beleid en beleidseffecten op het terrein van wonen. Hierin signaleer je
ontwikkelingen en deze weet je te vertalen naar nieuwe beleidsvoorstellen. Daarbij treed je
op als adviseur richting het management en bestuur en geef je gevraagd en ongevraagd
advies.
 Je zorgt voor de vertaling van vastgesteld beleid en toetst en evalueert de uitvoering hiervan.
Bij evaluatie van beleid zorg je voor een integrale afstemming, je toetst dit daarnaast op
effect en doelmatigheid.
 Je creëert draagvlak voor het beleid omtrent wonen. Daarbij initieer en bevorder je
samenwerking met andere organisaties/partijen. Je bent actief in het onderhouden van dit
netwerk, zowel intern als extern.
 Je bent contactpersoon van de gemeente voor de woningbouwcorporaties in de gemeente
alsmede voor de provincie.
 Je neemt deel aan regionale overleggen op het gebied van wonen.
 Je stelt mede het gemeentelijk woonbeleid op. Daarnaast geef je hier uitvoering aan, waarbij
de focus ligt op kwalitatief programmeren.

Wat heb jij?
 HBO werk- en denkniveau. Opleiding Juridisch, Ruimtelijke Ordening en planologie.
 In ieder geval zo’n 4 jaar ervaring als adviseur op beleidsniveau.
 Kennis van woningbouwvraagstukken, rechtstreeks of zijdelings opgedaan tijdens eerdere
projecten of werkzaamheden.
Wat bieden wij?
Een baan in een organisatie die het echt anders doet. Jij krijgt de ruimte om je eigen baan te maken
en je te ontwikkelen. Voor een fulltime functie bedraagt het maximaal salaris €4.225,- bruto per
maand (exclusief een individueel keuzebudget van 17,05%).
Je gaat werken op de Noaberkracht manier. Daarmee bedoelen we dat jij aangeeft hoe jij het beste
kunt werken op basis van het principe: “je moet zijn daar waar je nodig bent”. Buiten de dagelijkse
overlegmomenten werk je tijd- en plaatsonafhankelijk. Je maakt afspraken over je aanwezigheid en
bereikbaarheid. Uiteraard krijg je van ons de beschikking over moderne communicatiemiddelen.
Sollicitatie
Heb je inhoudelijk nog vragen dan kun je je richten tot Gerjan Kleijssen, teamcoach Fysieke
Leefomgeving. Met vragen over de procedure kun je je richten tot Sylvette Ennes, HRM-adviseur.
Telefoonnummer Noaberkracht Dinkelland Tubbergen: 0541-854100.
Je motivatiebrief en CV kun je voor 17 april 2019 sturen naar vacatures@noaberkracht.nl.

