
Jij bent
• minimaal in het bezit van een HBO diploma recht, bij voorkeur in de richting van het omgevingsrecht en hebt werkervaring op het vakgebied;

• fl exibel en past je gemakkelijk aan verschillende werkomgevingen aan;
• communicatief vaardig en werkt verbindend;• een stevige persoonlijkheid, die lef toont;
• resultaatgericht en steekt de handen uit de 

mouwen;
• in staat om de kansen te benutten die de 

veranderende wetgeving biedt.

Geïnteresseerd? 

Voor meer informatie over de functie kun je contact 

opnemen met Rene Dekker, Afdelingshoofd 

Ruimtelijke Zaken of Cynthia van Leeuwen, 

teamsenior, telefoon: 020-48 77 111.

Kom bij ons werken en solliciteer via het 

sollicitatieformulier op regiofl exwerk.nl 

Wij zoeken
In de functie van Juridisch adviseur handhaving 

omgevingswetgeving verricht je de volgende 

werkzaamheden voor de gemeenten Landsmeer en 

Waterland:

• je onderzoekt en adviseert over het optreden tegen 

overtredingen op gebied van bouwen en ruimtelijke 

ordening;

• je overlegt met melders en overtreders, al dan niet ter 

ondersteuning van de bestuurder;

• je zorgt voor een integrale benadering in 

samenwerking met handhavers, adviseurs 

ruimtelijke ordening en juristen van beide 

gemeenten;

• je stelt dwangsom- en bestuursdwangbeschikkingen op;

• je vertegenwoordigt  de gemeenten in bezwaar en 

beroepsprocedures;

• je adviseert over het uitvoeringsprogramma en de 

strategie ten aanzien van handhaving.

Werken bij de gemeente
Werken bij de gemeenten Landsmeer en Waterland is werken in kleine gemeenten met grote ambities: korte lijnen, informele werkrelaties en goede onderlinge verbondenheid.

Beide organisaties zijn zich aan het ontwikkelen om in te spelen op veranderingen waarbij geïnvesteerd wordt in de medewerkers, die veel ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen. 
Van onze medewerkers vragen wij dat zij actief meedenken en werken aan hun eigen ontwikkeling en die van de organisatie. De gemeenten Waterland en Landsmeer bieden alle kansen om jezelf te ontwikkelen en werkwijzen te ontdekken en toe te passen.

Sleutelwoorden die hierbij passen zijn lef, resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheid, pro activiteit, verbinden en vertrouwen.

Wij bieden

• een uitdagende functie waarbij je gaat werken voor twee 

organisaties die volop in ontwikkeling zijn;

• een afwisselende en zelfstandige baan voor 36 uur per week;

• een salaris dat, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring tussen 

de € 2591, - en maximaal € 3805, - bruto per maand bedraagt bij 

een 36-urige werkweek, functieschaal 9;

• een individueel keuzebudget van 16,8% van het bruto maandsalaris;

• goede ontwikkelingsmogelijkheden en deelname aan de 

Landsmeer academie.
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Kom werken voor 
Waterland en Landsmeer!

Gemeente Landsmeer

Een verbindende juridisch adviseur die 
verantwoordelijkheid pakt

Juridisch Adviseur Handhaving Omgevingswetgeving


