Gemeente Rheden is in 2019 uitgeroepen tot de meest inspirerende Global Goals gemeente. En daar zijn we trots
op! De Global Goals gebruiken we in ons werk om lokale vraagstukken aan te pakken. Dan kan het bijvoorbeeld
gaan over ongelijkheid, armoede, veiligheid en klimaatverandering. Samen met inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties geven we hier vorm aan. Hun vragen en behoeften staan centraal. Met elkaar
proberen we bij te dragen aan het geluk van onze inwoners. Help jij met jouw originaliteit, creativiteit en durf
hieraan mee?

Soepele verkeersstromen, die veilig zijn voor weggebruikers in heel Rheden, daar doe je het voor. Wij zoeken een:

Senior Verkeerskundige
32 - 36 uur per week
Jouw invloed als Verkeerskundige
De dynamische wereld van het verkeer, vervoer en de mobiliteit in onze gemeente ligt in jouw capabele handen. Je ontwikkelt weldoordacht beleid
hierop en adviseert stakeholders hierin. Je volgt alle relevante ontwikkelingen in duurzame mobiliteit, verkeer, vervoer en parkeren en kijkt hoe we dat
goed kunnen implementeren. Vanzelfsprekend heb je oog voor waar jouw keuzes het gemeentelijk beleid en de taken van het team raken. Daar speel
je dan ook slim op in. Vanuit je expertise denk je mee over structuurvisies, bestemmingsplannen en andere beleidsplannen op lokaal, regionaal en
bovenregionaal niveau. Verder:






Adviseer je bij complexe projecten op het gebied van duurzame mobiliteit, verkeer, vervoer en parkeren.
Bedenk je maatregelen, die leiden tot meer zelfredzaamheid van reizigers binnen het doelgroepenvervoer. Dat werk je vervolgens uit
en implementeer je.
Ondersteun je het accountmanagement Dran (externe vervoersorganisatie).
Coördineer je de (interne) keten politiek<>beleid<>uitvoering.
Voer je zelfstandig coördinatieoverleg met de portefeuillehouder.

Jouw mobiliteitsdoelstellingen raken natuurlijk andere opgaven in de gemeente. Daarom werk je nauw samen met andere collega’s en externe
specialisten, kijk je over de grenzen van je vakgebied heen en leg je voortdurend de verbinding.
Jouw team Beleid
Met ruim 40 collega’s ontwikkel je beleid binnen de gemeente Rheden. Daarin komen alle terreinen bij elkaar, zoals ruimte, (jeugd)zorg, cultuur en
veiligheid. Je nieuwe team is in ontwikkeling. Zo werken we steeds meer opgavegericht. Flexibiliteit in denken en handelen is daarbij ons belangrijkste
uitgangspunt.
Jouw achtergrond als Verkeerskundige
Je ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving, gecombineerd met je stevige persoonlijkheid maakt jou de ideale collega, die het voortouw neemt bij
ontwikkeling. Je bent sterk in het onderhouden van relaties binnen en buiten de organisatie. Daarbij ben je pragmatisch, creatief en resultaatgericht.
Strategisch inzicht zet je snel om in concrete plannen en acties, met een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Verder heb je:

Een hbo-diploma met minimaal 4 jaar ervaring als verkeerskundig adviseur.

Affiniteit met vervoersorganisaties (regiotaxi en dagbesteding, jeugd- en leerlingenvervoer).

De nodige ervaring in het geven van bestuurlijke adviezen.

Ervaring met complexe mobiliteit- en verkeerskundige vraagstukken.

Interesse in integrale ruimtelijke- en/of gebiedsopgaven.

Ervaring met verschillende vormen van participatie.

Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
Vanuit de gemeente Rheden bieden wij jou
Een organisatie in beweging in een veranderende omgeving. Een afwisselende en uitdagende baan in een leuk team. Je kunt jezelf continu
professioneel en persoonlijk blijven ontwikkelen. En je krijgt:

Een salaris van maximaal € 4.831,- bruto per maand voor 36 uur per week (functieschaal 10A).

Deelname aan het ABP pensioenfonds, bijdrage aan je ziektekostenverzekering en een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer van
€ 0,08 per km (maximaal 60 km per dag).

Een IKB-budget van 17,05% om extra verlofuren mee te kopen, een opleiding, fiets, sportabonnement of vakbondscontributie van te
bekostigen, fiscale uitruil reiskosten woon-werkverkeer te regelen of te laten uitbetalen in de vorm van extra inkomen.

Daarnaast kunnen ook verlofuren worden verkocht.

De optie om thuis te werken volgens flexibele arbeidstijden.

Een jaarcontract met de intentie om dit daarna om te zetten naar een vast contract.
Meer weten?
Neem voor meer informatie over deze functie contact op met André Rutten, Manager team Beleid, via 06 – 15 67 25 32.
Solliciteer! Solliciteren doe je uitsluitend via de sollicitatiebutton op deze website.

