SENIOR ADVISEUR BOR
VERNIEUWEND OVERTUIGEND NETWERKER AANJAGER

ZWOLLE

SENIOR ADVISEUR BOR – ROVA

ORGANISATIE | ROVA
ROVA is een maatschappelijke onderneming, die samen met gemeenten en inwoners werkt aan een mooie en schone
omgeving, nu en in de toekomst. Vanaf de start in 1996 zet ROVA continu in op verbetering van de dienstverlening en
innovatie. Hierdoor is ROVA toonaangevend in de sector. Het bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een professionele organisatie
op afval- en milieugebied en in het beheer openbare ruimte met een grote ambitie.
ROVA is van en voor gemeenten en verleent haar diensten aan 23 gemeenten in drie regio’s, te weten IJssel-Vecht,
Achterhoek en Eemland. Bij vier gemeenten is ROVA ook verantwoordelijk voor het beheer openbare ruimte. ROVA koerst aan
op het integraal ontwikkelen van oplossingen voor afval, grondstoffen, beheer openbare ruimte en circulaire economie. Het
beheer openbare ruimte is essentieel voor gemeenten en bewoners; het is de basis voor het openbare leven waar mensen
elkaar ontmoeten, naar hun werk gaan, spelen, sporten en ontspannen. ROVA beschouwt de openbare ruimte als belangrijk
aangrijpingspunt om andere maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Het maken van een waardevolle leefomgeving
met schoon-heel-veilig als middel. Grote woorden en begrippen komen langs, die zich heel concreet laten vertalen in de
openbare ruimte, denk aan energietransitie, klimaatadaptatie, veiligheid, biodiversiteit, participatie en zelfbeheer, circulaire
economie, verstedelijking en krimp, gezondheid, mobiliteit en toegankelijkheid en inclusieve samenleving. De
stadsbeheerders in de gemeenten zijn dagelijks actief, kunnen experimenteren, weten wat er in hun achtertuin speelt. Een
bedrijf als ROVA kan synergievoordelen voor haar gemeenten behalen door taken te verbinden, met minder afval en meer
continuïteit en goedkoper. Een kans voor gemeenten van dagelijks fysiek beheer naar regie over haar eigen (stedelijke of
rurale) uitdagingen. ROVA heeft een grote ambitie om deze inhoudelijke doelstellingen waar te maken voor meer van de 23
gemeenten.
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ROVA wil deze kennispartner van haar gemeenten zijn en voorziet gemeenten pro-actief van advies en ondersteunt hen bij de
beleidsplannen en de uitvoering daarvan. Samenwerking in de hele keten is nodig om continue innovatie te stimuleren. De
inwoners van de ROVA-gemeenten, hebben hierin een belangrijke rol. ROVA hecht aan een goede balans tussen milieudoelen,
sociale doelen en geld: een schone samenleving en duurzaamheid zijn leidend in denken en handelen. De kernwaarden van
ROVA zijn niet voor niets: verbonden, vakmanschap en vooruitstrevend. De organisatie zal om de visie waar te gaan maken
haar kennispositie gaan versterken, die meerdere gemeenten gaat ontzorgen. De senior adviseur draagt bij aan het
inhoudelijk waarmaken van de ambities.
De functie senior adviseur BOR valt onder de afdeling Beleid en Relatiebeheer.
Bezoek de website

FUNCTIE | SENIOR ADVISEUR BOR
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
In de functie van senior adviseur:
Ben je de expert die beheer- en beleidsplannen opstelt en concepten en uitvoerbare oplossingen ontwikkelt voor de
openbare ruimte.
Leg je actief de verbinding tussen beleid, beheer en uitvoering en stel je integrale, gedragen visies en adviezen op.
Neem je de uitvoering mee in nieuwe denkwijzen en oplossingen.
Heb je een uitdagende visie op het gebied van de fysieke leefomgeving, met name BOR.
Combineer je je inzichten met actuele maatschappelijke ontwikkelingen; zo vorm je een vernieuwende visie en
agenda voor ROVA.
Creëer je draagvlak voor jouw plannen en acties, onder andere met heldere rapporten en duidelijke financiële
onderbouwingen.
Maak je van strategische vraagstukken innovatieve beleidsadviezen, bekijk je een vraagstuk van verschillende kanten,
zie je de kansen en ken je de regels. Daarbij bedenk je hoe ROVA de mogelijkheden vlot en effectief in de praktijk kan
benutten.
Onderhoud je duurzame relaties met de gemeenten, ben je actief in relevante netwerken en schakel je intern en
extern met de juiste partijen voor medewerking.
Reageer je actief en constructief op ideeën en standpunten van anderen.
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Ben je het aanspreekpunt voor inhoudelijke en strategische vraagstukken op het gebied van fysieke leefomgeving.
Ben je ingevoerd in maatschappelijke thema’s, zoals o.a. klimaatadaptie en de bruikbare en gezonde leefomgeving en
weet je hierover concrete voorstellen te maken voor producten en diensten voor ROVA en haar gemeenten.
FUNCTIE-EISEN
WO-werk- en denkniveau, bij voorkeur richting BOR/fysieke leefomgeving (Larenstein).
Ervaring met complexe maatschappelijke vraagstukken en het ontwikkelen van oplossingen en oplossingsrichtingen
(in de openbare ruimte). Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden.
Hart voor de publieke zaak.
Kennis en ervaring op het gebied van fysieke leefomgeving.
Een relevant netwerk binnen de branche is een pre.

Vernieuwend Overtuigend Netwerker Aanjager
Daadkrachtig Innovatief

PROFIEL
Je bent een stevige persoonlijkheid die zich soepel beweegt in het (externe) krachtenveld.
Je kunt goed situationeel handelen; bent analytisch ingesteld en zet vragen om naar concrete oplossingen.
Je bent overtuigend en ondernemend, ziet kansen en speelt daarop in.
Je bent zelfstartend, initiatiefrijk en hands on waar nodig.
Je hebt een daadkrachtige houding; niet alleen denken, ook doen en operationaliseren.
Je bent innovatief en denkt integraal.
Je beschikt over uitstekende adviesvaardigheden.

AANBOD | ROVA BIEDT
Een dynamische en uitdagende functie (32-/40-urige werkweek), met uitstekende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden (Cao Grondstoffen, Energie en Omgeving; pensioen via ABP en goede opleidingsmogelijkheden). Het
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betreft een structurele functie met, na maximaal een jaar en goed functioneren, een vast dienstverband.

GEÏNTERESSEERD
Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde functie dan vragen wij je zo snel mogelijk te reageren door je cv en motivatiebrief te
uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Helga Bijker (06 22 698 599).
Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.
Een (ontwikkel)assessment is onderdeel van deze procedure.

OVERIGE INFORMATIE
Functietitel: Senior Adviseur BOR
Dienstverband: Vast
Uren: 32 - 40 UUR

www.kv.nl/vacatures-en-opdrachten/

