
 
Senior Beleidsadviseur Afval & Reiniging 
 
Wat ga je doen? 

• Je ontwikkelt koers- en beleidsplannen en de bijbehorende uitvoeringsplannen voor het 
domein afval en reiniging en je bewaakt realisatie van de vastgestelde beleidsdoelen. 

• Je vertaalt de visie op afval en reiniging naar projecten en beheerplannen en initieert 
beleidsonderzoek naar bijvoorbeeld de invoering van gedifferentieerde afvaltarieven. 

• Je presenteert visies, plannen en dilemma’s aan burgers en bestuur. 
  

Wie ben je? 
• Een verbinder, die graag het gesprek aangaat met andere beleidsvelden en externe 

stakeholders en daarbij ook mensen aan de (te ontwikkelen) visie weet te binden 
• Een resultaatgerichte doorzetter, die zelfstandig, integraal en klantgericht de leiding neemt 

in een team, maar zich ook kan schikken in een rol als teamlid.  
• Een politieke sensitieve bruggenbouwer, die weet wat er in de raadscommissies en 

raadsvergaderingen speelt en daarop inspeelt en anticipeert.  
 

Wat breng je mee? 
• Een afgeronde, relevante opleiding op minimaal Hbo-niveau. 
• Inhoudelijke kennis op ten minste drie van de volgende vlakken: afvallogistiek, afvaltechniek, 

gedragsinterventies, contractmanagement, milieukunde en bewonersparticipatie. 
• Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met bestuurlijke en technisch inhoudelijke 

advisering bij voorkeur op het gebied afval en reiniging.  
 

Wat kun jij van ons verwachten? 

• Een veelzijdige baan voor 36 uur per week binnen een professioneel team in een 
dynamische werkomgeving.  

• Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 5.519, - bruto per 
maand (schaal 11A) bij een fulltime aanstelling in een 36-urige werkweek (exclusief 17,05 % 
Individueel Keuze Budget). 

 
Wie zijn wij? 
Binnen de afdeling Beleid en Beheer Openbare Ruimte wordt de deskundigheid op het gebied van de 

openbare ruimte gebundeld. De afdeling bestaat uit ongeveer 60 personen, verdeeld over 3 teams; 

Beleid, Tactisch Beheer &, Opdrachtgevers en Operationeel Beheer. Onze beleidsmedewerkers, 

opdrachtgevers en beheerders werken aan een duurzame toekomst voor de stad vanuit de 

overtuiging dat een groene, bereikbare en schone stad bijdraagt aan plezierig wonen. 

 
Interesse? 
Solliciteren op bovenstaande vacature kan tot en met 13 juni 2021 via onze site 

www.haarlem.nl/werken-bij-de-gemeente-haarlem. Hier vind je ook de complete vacaturetekst. 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Melvin Werkhoven, 

teammanager BBOR/Beleid, telefoonnummer (06) 14 37 01 03. Vragen met betrekking tot de 

sollicitatieprocedure kun je richten aan wervingenselectie@haarlem.nl.  

http://www.haarlem.nl/werken-bij-de-gemeente-haarlem
mailto:wervingenselectie@haarlem.nl

