Senior Ontwerper Openbare Ruimte
Informatie
Plaats

Utrecht

Salarisindicatie

Tussen €2795 en €4541

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

36

Publicatiedatum

20-06-2019

Werk- en denkniveau

HBO

Sluitingsdatum

29-08-2019

Schaal

Schaal 10A

Vacature Tekst

Ben jij een senior ontwerper die graag wil werken aan plannen voor de openbare ruimte van Utrecht? Dan zijn
wij op zoek naar jou!

Dit is je werk
Als Senior Ontwerper Openbare Ruimte bij de Stadsingenieurs van de gemeente Utrecht werk je samen met andere deskundigen
van de gemeente en met bewoners aan het maken van inrichtingsplannen voor de openbare ruimte.

Concreet houdt dit in dat jij:
·

Ontwerpen maakt voor en adviezen geeft over de openbare ruimte binnen een complexe stedelijke context;

·

Je werkt aan integrale oplossingen met adviseurs met andere deskundigheid;

·

Je adviseert, in goed overleg met de projectleider, welk ontwerpwerk relevant is in elke planfase;

·

Ontwerpen van anderen toetst op ruimtelijke kwaliteit en anderen stimuleert een ontwerp te verbeteren.

Dit is jouw werkplek
Het dagelijks werk van Stadsbedrijven is het visitekaartje van de gemeente. Of het nu gaat om het inzamelen van afval, het
beheren, onderhouden of reinigen van de openbare ruimte, sportlocaties, zwembaden, parkeergarages, begraafplaatsen en
welzijnsaccommodaties, de bereikbaarheid van en in de stad, bomen of grachten ... Iedereen ziet ons werk!

Jij gaat als Senior Ontwerper werken bij de groep Stedelijke Omgeving van de afdeling Stadsingenieurs. Stadsingenieurs is één
van de zes afdelingen van Stadsbedrijven en is het ingenieursbureau van de gemeente Utrecht. De afdeling houdt zich bezig met
de unieke combinatie van kennis van de stad én techniek. De belangrijkste taak is het leveren van (ruimtelijke) expertise voor
projecten gericht op duurzame ontwikkeling, inrichting en groot onderhoud van de openbare ruimte. Zowel onder- als
bovengronds.
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Dit breng je mee
·

Je hebt een HBO werk- en denkniveau met kennis van het vakgebied, blijkende uit relevante opleiding (b.v. Larenstein
of vergelijkbaar);

·

Je hebt minimaal 4 jaar soortgelijke ervaring;

·

Je hebt kennis van en ervaring met projectmatig werken;

·

Je hebt ruime ervaring met ontwerpen vanaf schetsfase en opstellen integraal programma van eisen (ipve) t/m
Definitief Ontwerp;

·

Je weet creativiteit in te zetten om de mogelijkheden in de beginfase van een ontwerpproces ruim te verkennen
(onderzoekend, analytisch) en je benut bij de uitwerking van inrichtingsplannen ook je materiaalkennis en gevoel voor
vormgeving;

·

Je hebt kennis van beplanting;

·

Je kunt ideeën bondig en helder presenteren in tekst en beeld;

·

Je hebt uitstekende adviesvaardigheden, je kunt goed communiceren met zowel collega-ontwerpers als opdrachtgevers
en met zowel technisch adviseurs als met bewoners;

·

Je hebt ervaring met het delegeren van ontwerpwerk aan junior-ontwerpers;

·

Je bent sensitief op het gebied van de organisatie, de politiek en maatschappelijk;

·

Je kunt goed verbeelden middels schetsen en Adobe-programma’s zoals Photoshop en illustrator;

·

Je kunt exact werken in Microstation en liefst breng je ook ervaring mee met Sketchup of andere programmatuur om
3D te verbeelden.

Dit bieden wij je
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je
werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou:
·

Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 2.795 en € 4.541 op basis van 36 uur. Het precieze
bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.

·

Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden.
Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05%
van je salaris.

·

Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.

·

We vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk voor onze medewerkers. Daarom heb je in veel functies
de mogelijkheid om op verschillende locaties en thuis te werken.

·

We bieden veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en diverse cursussen en trainingen.

·

Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden klik dan hier hier

Dit is handig om te weten
Enthousiast geworden om als Senior Ontwerper Openbare Ruimte aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer dan
direct, maar uiterlijk 29 augustus as. Heb je vragen over de vacature, neem dan contact op met Marjo de Kraker, Stedelijke
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Omgeving, 030 2864341.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van
medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten,
talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

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