Vacature

Beleidsadviseur Burgerparticipatie

(Leeuwarden, 0,7 fte)

…maak jij samen met ons
de wereld mooier?
Samen de wereld een stukje mooier
maken; dat is waar het bij Omrin
uiteindelijk allemaal om draait. Naar een
circulaire economie zonder afval, want
voor ons is afval simpelweg grondstof voor
iets nieuws. Omrin is ‘Fries’ voor
kringloop. Wij zijn een dienstverlener voor
40 gemeenten in Friesland, Groningen,
Noord-Veluwe en regio Rijnmond. We
bedienen zo ruim een miljoen mensen.
Wij zetten alles op alles om afval slim in te
zamelen en grondstoffen terug te winnen.
Via nascheiding verwerken we het afval,
waarbij er veel nieuwe stromen
beschikbaar zijn voor hergebruik.
Daarnaast produceren we duurzame
energie en biogas, hebben we
milieustraten en kringloopwinkels,
beheren en reinigen we openbare ruimtes
en bedrijfsterreinen en bestrijden we
gladheid en onkruid. Omrin staat voor
innovatie, samenwerking met partners en
een duurzame bedrijfsvoering.

Bij de bedrijvengroep Inzameling & Reiniging, afdeling
Relatiebeheer & Beleid, is een vacature ontstaan voor een
beleidsadviseur Burgerparticipatie .
Wat houdt de functie in?
Je loopt voorop met expertise op het gebied van burgerparticipatie
in relatie tot grondstoffenbeheer en de circulaire economie. Je weet
deze kennis uitstekend om te zetten in, programma’s, projecten en
inhoudelijke advisering voor gemeenten en Omrin.
Het is je passie om mensen te motiveren, enthousiasmeren en
adviseren om afval te scheiden en te verminderen. En het
benadrukken van de urgentie hiervan.
Je bouwt en onderhoudt actief je relatienetwerk.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor groepen burgers en externe
partijen zoals dorpsbelangen, woningcorporaties etc. Je vertaalt de
vragen van deze groepen in programma’s, pilots en beleid.
Daarnaast ontwikkel je in samenwerking met M&C communicatiemiddelen voor beurzen, scholen en overige partijen.
Je geeft passende presentaties aan verschillende groepen en
organisaties over afval, afvalscheiding en zorgt voor de planning
van deze activiteiten voor jezelf en de projectmedewerker. Je werkt
actief mee en levert een positieve bijdrage aan het continue
verbeteren van de werkzaamheden.
Samen met de projectmedewerker zorg je voor de promotie en
uitvoering van de “samen halen we alles eruit” campagne door
aanwezig te zijn bij evenementen en festivals.

Wat bieden we jou?
 Een marktconform salaris;
 Een ruime mate van zelfstandigheid om je talenten en ambities te
laten zien;
 Mogelijkheden om je talenten verder te ontwikkelen door coaching
en training;
 De mogelijkheid om actief een bijdrage te kunnen leveren aan een
schonere wereld.
Wat verwachten we van jou?
Hbo/wo werk- en denkniveau, bij voorkeur een functie gerelateerde opleiding
op hbo niveau;
Affiniteit met communicatie, creativiteit en ervaring met het vertalen van de
boodschap naar passende communicatiemiddelen is een pré;
Ervaring met het opstellen en uitvoeren van programma’s en projecten;
Kennis van de Friese taal is een pré;
Aanvullende cursussen op het vakgebied;
Beleidsadvisering afvalbeleid (HBO-niveau);
Gevorderde kennis van Microsoft Office;
4 tot 5 jaar ervaring, voornamelijk op het gebied van het werken met diverse
groepen met tegengestelde belangen.
Hoe nu verder?
Als je meer wilt weten over deze functie, neem dan contact op met Tjitske
Damstra, manager Relatiebeheer & Beleid, via (06) 22 58 13 65. Voor
vragen over de selectieprocedure kun je terecht bij Sonja de Haan,
adviseur P&O, via (06) 22 78 19 28.
Wanneer je jezelf herkent in ons profiel, ontvangen we graag uiterlijk 31
oktober 2018 jouw sollicitatie via onze website.

