Wil jij juridisch adviseren op het gebied van parkeren over onder andere vergunningen en boetes maar ook ten
aanzien van beleid en gemeentelijke regelgeving? Wij bieden je voldoende uitdaging! Daarnaast kun je deze
functie zelf voor 16 uur per week indelen! Kom je bij ons in dienst?

Wij zoeken een:

Juridisch adviseur Parkeren
Hilversum | 16 uur per week
Wat houdt je functie in
Je adviseert en ondersteunt de parkeer adviseurs in het team, andere collega’s en het bestuur op het gebied van parkeren. Dit betreft vergunningen,
ontheffingen, parkeerhandhaving, maar ook juridisch advies ten aanzien van beleid en gemeentelijke regelgeving (afdeling en bestuur). Je behandelt
bezwaar en beroepszaken en klachten. Denk hierbij aan klachten over fout parkeren in behandeling nemen en/of bezwaar en beroep tegen afwijzen
vergunningen of boetes. Je vormt een brug met team Backoffice en het Klant Contact Centrum en pakt alle verder voorkomende juridische
werkzaamheden op.
Wat breng je mee?

Je hebt een afgeronde juridische HBO of WO-opleiding of een vergelijkbaar niveau door ervaring en vakgerichte opleidingen;

Je hebt een uitstekende kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder ook het algemeen bestuursrecht;

Je hebt een aantal jaren relevante werkervaring op het gebied van parkeren;

Als je kennis en ervaring hebt met bestuurlijke processen binnen een gemeente is dat een sterke pré.
Wie ben je?





Je bent een enthousiaste persoonlijkheid, je toont eigenaarschap, bent proactief en flexibel;
Je bent iemand die structuur weet aan te brengen, prioriteiten kan stellen en goed onder druk kan werken;
Van nature denk je in mogelijkheden en vertaal je politiek bestuurlijke sensitiviteit naar je eigen werkgebied;
Je bent in het bezit van een gezonde dosis humor en kunt goed relativeren.

Hoe ziet je nieuwe team eruit?
Je gaat deel uitmaken van het Team Advies & Ondersteuning bij de afdeling Publiekszaken. Het team bestaat onder andere uit adviseurs op het gebied
van bouwen en wonen, AVP, horeca, milieu en parkeren.
Arbeidsvoorwaarden

Je gaat 16 uur per week werken;

Jouw salaris valt in schaal 10, wat minimaal € 2.973,= en maximaal € 4.494,= op basis van 36 uur per week bedraagt. In samenspraak
met jou schalen wij je in, waarin we luisteren naar je wensen!

Bovenop het genoemde salaris krijg je 17,05% aan Individueel Keuzebudget (IKB), dit budget kun je maandelijks laten uitbetalen of
inzetten voor verschillende doeleinden;

Je pensioen bouw je op bij het ABP;

Je hebt de keuze om deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering en voor diverse andere verzekeringen krijg je korting;

Je kunt kiezen uit een grote variëteit aan opleidingsmogelijkheden die bijdragen aan zowel organisatie als persoonlijke en professionele
ontwikkeling. Zo hebben wij onder andere de Hilversum Academie een platform waar de gemeente Hilversum trainingen, workshops en
e-learnings aanbiedt voor alle medewerkers;

Daarnaast bieden wij je de mogelijkheid om flexibel te werken.
Hoe ziet je nieuwe team eruit?
Je gaat deel uitmaken van het Team Advies & Ondersteuning bij de afdeling Publiekszaken. Het team bestaat onder andere uit adviseurs op het gebied
van bouwen en wonen, AVP, horeca, milieu en parkeren.
Wil je meer informatie?
Bel of app gerust naar Mariette Jordans (Teammanager Advies & Ondersteuning) op telefoonnummer: 06-41 51 07 19. Heb je vragen over de inhoud
van de functie, bel of app dan naar Koen Hehenkamp (Juridisch Adviseur Parkeren) op telefoonnummer 06-30 79 48 08.
Interesse gewekt?
Dan zien wij jouw motivatie en CV graag online vóór donderdag 23 september tegemoet via de sollicitatiebutton op deze website.

Het 1ste gesprek zal plaatsvinden op vrijdag 24 september tussen 11:00 uur en 13:00 uur.

Het 2e gesprek vindt plaats op dinsdag 28 september.

Het arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats op donderdag 30 september.
Een assessment, het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale
netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces. Wil jij juridisch adviseren op het gebied van parkeren over onder andere vergunningen en
boetes maar ook ten aanzien van beleid en gemeentelijke regelgeving? Wij bieden je voldoende uitdaging! Daarnaast kun je deze functie zelf voor 16
uur per week indelen! Kom je bij ons in dienst?

