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Medior planoloog
Ben jij een pro-actieve en enthousiaste planoloog / adviseur ruimtelijke ordening die op zoek is naar
een leuke baan binnen een hecht team, mooie projecten en volop ruimte om je te ontwikkelen? Dan
biedt Wissing jou een interessante plek!
Bij Wissing werken creatieve vakmensen die schouder aan schouder met opdrachtgevers bouwen aan een
toekomst vol woon- en werkplezier. Wij maken bijzondere plannen en visies op het gebied van stedenbouw,
architectuur, openbare ruimte en natuurlijk planologie. Wij werken met een hecht team van veertien mensen
vanuit het hart van Barendrecht voor gemeenten, ontwikkelaars en bouwers door het hele land. Soms doen we
ook een stapje naar het buitenland, Afrika en het Midden Oosten.
Het gaat goed met ons en daarom zoeken wij een medior planloog / adviseur ruimtelijke ordening ter
versterking van ons team.
Wij zoeken:
Iemand die met enthousiasme en ondernemersgeest plannen zelfstandig en in teamverband tot een mooi
eindresultaat kan brengen. Dit mag je op je eigen manier doen en wij vragen maar een paar dingen:
• Je weet waar je het over hebt en kan ook anderen daarvan overtuigen. Wij denken aan een relevante
vooropleiding op het gebied van ruimtelijke ordening en planologie en 3-5 jaar werkervaring;
• Je weet hoe je iets kan realiseren. Je bent bekend, of hebt ervaring, met:
• Het (strategisch) adviseren over planologische procedures en de haalbaarheid van ruimtelijke
vraagstukken. Samen met onze opdrachtgevers zoek je naar oplossingen om hun plannen mogelijk te
maken;
• Het uitvoeren en begeleiden van ruimtelijke vraagstukken, procedures en processen;
• Het opstellen van ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen,
omgevingsplannen en omgevingsvisies);
• Het aansturen en coördineren van milieu- en omgevingsonderzoeken en de daarbij behorende
adviesrapporten;
• Werkervaring met wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening. Je weet wat er
speelt omtrent de Omgevingswet;
• Afstemming met bevoegde instanties zoals overheden, waterschappen en omgevingsdiensten;
• Je hebt ook gevoel voor stedenbouw en landschap, want bij Wissing werken multidisciplinaire mensen die
zich goed voelen in het volledige speelveld van de ruimtelijke ordening;
• Je kijkt om je heen en denkt na over hedendaagse vraagstukken zoals participatie, duurzaamheid,
klimaatoplossingen en de Omgevingswet.
• Je zit niet stil en hebt een initiatiefrijke, commerciële, enthousiaste en dienstverlenende instelling;
• Je bent flexibel en stressbestendig. Wij werken aan veel plannen tegelijk. Je moet dus kunnen schakelen
tussen diverse verschillende projecten en je niet snel gek laten maken;
• Je beheerst, het Officepakket en bij voorkeur Dezta en AutoCAD;

Wij bieden:
• Een veelzijdige functie voor 24 – 40 uur met volop dynamiek en leuke collega’s;
• Grote mate van flexibiliteit en de mogelijkheid om ook (deels) thuis te werken;
• Ruimte om je te ontwikkelen en mee te bouwen aan het succes van onze afdeling planologie;
• Volop de gelegenheid voor opleiding;
• Een goed salaris met een pensioenbijdrage;
• Je komt in aanmerking voor jaarlijkse bonussen;
• 30 vakantiedagen.
Word je hier enthousiast van? Stuur je CV dan naar Barbara van Oosten via administratie@wissing.nl en kom
eens bij ons kijken.
Heb je nog niet de gevraagde jaren ervaring, maar heb je wel de drive en ambitie om snel door te groeien neem
dan ook gerust contact met ons op.
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