
 

De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling is op zoek naar een: 

Planoloog  

Oss, 36 uur 

 

Hoe ziet de afdeling eruit? 

Binnen de afdeling werken ontwerpers, juristen en planologen samen aan de ruimtelijke 

ontwikkeling van Oss. Niet op een eiland, maar samen met de inwoners en bedrijven van Oss, 

andere afdelingen en buurgemeenten. We werken voor de stad, de kernen en het buitengebied. 

We maken onze ruimtelijke plannen zelf. 

 

Wie is onze ideale kandidaat? 

We zoeken iemand die affiniteit heeft met duurzaamheid, bedrijvigheid of milieu. Binnen het 

team van planologen wordt dit jouw aandachtsveld. Je neemt graag het initiatief om te komen 

tot resultaat. Daarbij zoek je de samenwerking op. Je weet wat er buiten het gemeentehuis 

leeft en zoekt de verbinding. Ook ben je communicatief sterk. 

 

Wat ga je doen? 

Je wordt breed ingezet binnen de afdeling, maar met name op planologische vraagstukken. 

Tot je takenpakket behoort: 

• Het beoordelen van verzoeken. 

• Het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen. 

• Het begeleiden van ruimtelijke plannen. 

• Meewerken aan het opstellen van bestemmingsplannen. 

• Het ontwikkelen van beleid. 

• Deelnemen in projecten met betrekking tot woningbouw of bijvoorbeeld een 

windmolenpark. 

 

Wat vragen we? 

• Je beschikt over hbo-/wo-werk- en denkniveau (minimaal hbo-diploma in de richting 

van Planologie of vergelijkbaar). 

• Ervaring met vraagstukken op het vlak van duurzaamheid, bedrijvigheid of milieu is 

een pre. 

 

Competenties 

• Mondelinge communicatie 

• Samenwerken 

• Schriftelijke communicatie 

• Initiatief nemen 

• Resultaatgerichtheid 

 

Wat bieden we? 



 

• De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling biedt een prettige 

en moderne werkomgeving (flexplekken), een professioneel team met kwaliteit, veel 

ruimte voor eigen initiatief en uitdagende projecten. 

• Het betreft een vaste functie. Na een aanstelling van 1 jaar bepalen we samen of dit 

omgezet wordt in een vaste aanstelling. 

• De gemeente Oss biedt volop ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers met 

initiatief en lef. Onze functies zijn op verschillende niveaus beschreven. Waar je bij 

start ingeschaald wordt, is afhankelijk van opleiding en ervaring, maar ten hoogste 

functieschaal 10 (maximaal € 4.225,- bruto per maand) op basis van een fulltime 

dienstverband. Op termijn bestaat de kans om door te groeien naar de uitloopschaal. 

• Daarnaast biedt de gemeente Oss de mogelijkheid tot flexibele werktijden, veel 

aandacht voor mobiliteit en loopbaanontwikkeling, goede opleidingsmogelijkheden, 

bedrijfsfitness, Individueel Keuzebudget (IKB) en een gunstige 

ouderschapsverlofregeling. 

 

Werken bij de gemeente Oss, een dienstverlenende organisatie 

Samen werken wij aan een organisatie die klaar is voor de toekomst. Onze gemeente wordt 

steeds groter, we hebben bijna 100.000 inwoners. Dat vraagt voortdurend meer van ons. Meer 

vergunningen, bestemmingsplannen, woningbouw of paspoorten, maar ook grote 

maatschappelijke vraagstukken als: hoe gaan we om met de transformatie in de zorg, hoe 

worden we een duurzaam Oss, hoe geven we vorm aan de leefbaarheid op het platteland? 

 

We willen, samen met nieuwe collega’s, groeien naar een gemeente waar de basis op orde is, 

we goede dienstverlening leveren en we werken aan vraagstukken van de toekomst. 

 

In onze organisatie zijn we: keigoed in ons werk, is samenwerking vanzelfsprekend en staat 

de bedoeling voorop. Daarvoor ontwikkelen we ieders vakmanschap, werken we met en in 

sterke teams en doen we dat op basis van heldere opdrachten. En we willen zoveel mogelijk 

met één gezicht naar buiten treden. Het is mooi als een inwoner ons herkent aan dat we 

eigenaarschap tonen, ons inleven in de ander en voortdurend op zoek zijn naar verbetering en 

vernieuwing. 

 

Wil je meer informatie? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ien Lucas, planoloog, of Mark-Jan 

Janssen, afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 0412. 

 

Ligt hier voor jou een uitdaging? 

Reageer dan uiterlijk 4 juni 2019 via het online sollicitatieformulier t.a.v. Monique Paree, 

medewerker P&O. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op 

www.werkenbijdegemeenteoss.nl  

 

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

  
 

https://ltpx.nl/pKKdU4z
https://ltpx.nl/r4U5RcJ

