
Wonen en werken in de

STAD AAN ZEE

Vlissingen is een mari�eme stad in hart en nieren. Het ligt daar waar de Schelde, de 
drukst bevaren rivier van Europa, de Noordzee instroomt. Samen met Terneuzen is 
Vlissingen de 3e havenstad van Nederland. Nergens anders in Nederland heb je het 
gevoel dat de enorme zeeschepen zo over je voeten kunnen varen. De havens, 
handel, industrie, studenten en de vele inwoners die oorspronkelijk uit andere 
landen komen, maken Vlissingen kleurrijk en interna�onaal. De gemeentelijke 
organisa�e is als de stad zelf: no-nonsens, direct, open en kleurrijk. Bij de gemeente 
werken mensen die weten wat ze kunnen en weten waar ze het voor doen. Velen 
raken verslingerd aan Vlissingen en de zee en willen er nooit meer weg. Wie weet 
geldt dit ook voor jou! Voor het team Lee�aarheid zijn we op zoek naar een:
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Vlissingen wordt verkeerskundig gekarakteriseerd door haar ligging aan het begin 
van de A58, de aanwezigheid van 2 intercity sta�ons en de strategische ligging aan 
het water. Dit maakt -naast de diverse ruimtelijke ambi�es (bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van Kenniswerf en Scheldekwar�er)- Vlissingen een uitdagende 
gemeente op het gebied van bereikbaarheid en (verkeers)veiligheid.

Wat ga je doen?
Je ontwikkelt en formuleer lokaal mobiliteitsbeleid. Je adviseert integraal over 
mobiliteitsonderwerpen en verkeersmaatregelen. Je par�cipeert in diverse 
gemeentelijke projecten in het kader van bijvoorbeeld bestemmingsplannen en 
grote bouwplannen waaronder Scheldekwar�er en Kenniswerf. Je signaleert 
relevante ontwikkelingen en vertaalt dit naar concrete ac�viteiten. Je bent 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de in het Gemeentelijk Verkeer en 
Vervoerplan en het Verkeerscircula�eplan benoemde projecten. Je bent 
bestuurlijk adviseur op het vakgebied verkeer en vervoer. Je bent intermediair 
tussen de beleidsma�ge direc�e Ruimte & Samenleving en het team Stadsbeheer 
die belast is met de uitvoering van diverse (verkeerskundige) projecten. Je treedt in 
die hoedanigheid op als projectleider en/of adviseur a�ankelijk van het 
vraagstuk/de opdracht.

Wat vragen wij?
Je hebt goede ontwikkelde poli�ek-bestuurlijk en omgevingssensi�viteit en een 
proac�eve opstelling. Je kan goed plannen en organiseren en zelfstandig werken. Je 
werkt met plezier toe naar oplossingen. Je hebt goed ontwikkelde schri�elijke en 
mondelinge vaardigheden.
Natuurlijk onderschrijf je de kernwaarden klantgericht, samenwerken, 
transparan�e en vakmanschap.
Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld NHTV. Je hebt 
ervaring met verkeerskundige vraagstukken en meerdere jaren ervaring in een 
vergelijkbare func�e.

Wat bieden wij?
A�ankelijk van jouw opleiding en ervaring bieden wij een salaris van maximaal 
bruto € 4.541,--(salaristabel d.d. 1 januari 2018) per maand bij een full�me 
dienstverband, gebaseerd op de indica�eve uitloopschaal. Daarnaast bouw je 
16,8% Individueel Keuzebudget op dat voor verschillende doelen ingezet kan 
worden zoals een fiets, extra inkomen of verlof. Secundaire arbeidsvoorwaarden 
zoals een 36-urige werkweek, flexibele werk�jden, ruime ontwikkelings-
mogelijkheden en een vergoeding woon-werkverkeer. De zee, het strand en de 
boulevards liggen op amper 250 meter afstand van je werkplek. Als je wilt, kun je de 
werkdag met een frisse duik beginnen. Binnen de organisa�e is volop ruimte voor 
eigen inbreng. Wij geloven erin dat mensen die niet alleen vanuit hun vakkennis, 
maar ook vanuit betrokkenheid handelen, de goede keuzes maken.

Belangstelling?
Voor meer informa�e kun je contact opnemen met Marco Herrmann 
(telefoonnummer 0118-487569) of de P&O-adviseur Barbara van Wingerden 
(telefoonnummer 0118-487467). Spreekt de func�e je aan, reageer dan voor 4 mei  
2018. Je kunt je reac�e (brief en c.v.) mailen naar: werken@vlissingen.nl (onder 
vermelding van vacaturenummer 2018-19.
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