Wing zoekt een nieuwe collega!
Medior adviseur Omgevingskwaliteit
Laat je volgende stap een sprong zijn
Werken aan het landschap van morgen. Op het raakvlak van ruimtelijke planning, ontwerp
en bestuurlijke en maatschappelijke processen. Daar voer jij je werkzaamheden uit.
Ruimtelijke vragen vanuit klimaatadaptatie, energietransitie, landbouw of natuur kan je
vertalen in een heldere visie en verbinden aan een zorgvuldig proces met overheden en
stakeholders. Wing zoekt een adviseur Omgevingskwaliteit

Je werkzaamheden
Je werkt aan omgevingsvraagstukken in (voornamelijk) het landelijk gebied. Bij Wing gebruiken we het ruimtelijk
ontwerp als middel om de dialoog te voeren met belanghebbenden, kennispartijen en sectoren in een gebied. Om
zo tot gefundeerde en gedragen visies te komen. Onze adviseurs in het ruimtelijk domein werken aan interactieve
ontwerpprocessen waarbij ontwikkeling van besluitvorming en draagvlak gelijk oploopt met inhoudelijke analyse en
ruimtelijk ontwerp. Jouw werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit:
•

het uitvoeren van verkenningen en visieontwikkeling op verschillende schaalniveaus (nationaal, regionaal, lokaal),

•

het in dialoog met partijen ontwikkelen van strategieën of concepten voor bijvoorbeeld klimaatadapatie en
energietransitie,

•

het ontwikkelen van strategieën in het kader van Omgevingsvisies en -agenda’s waar opgaven elkaar raken.

Samen met het team van landschapsarchitecten en adviseurs omgevingskwaliteit bouw je de positie en activiteiten van
Wing in het ruimtelijk domein verder uit. Je draagt bij aan complexe projecten waar je werkt in een team van betrokken
collega’s. Voor kleinere projecten treed je zelf ook als projectleider op.
Je profiel
Je hebt minstens 8 jaren werkervaring in het ruimtelijk domein. Als ruimtelijk ontwerper, planner of als adviseur in
complexe beleidsprocessen. Je beschikt over een academische opleiding in het ruimtelijk domein. Bijvoorbeeld als
landschapsarchitect, planoloog of bestuurskundige, met ervaring in interactieve en ontwerpende processen. De
Omgevingswet is jou niet vreemd. Je hebt conceptuele en communicatieve kracht, in woord en beeld. Je hebt aantoonbare
affiniteit en ervaring met transities in het landelijk gebied, en weet die ook te verbinden: de energietransitie, klimaatadaptie,
natuurontwikkeling of de transitie van de landbouw. Je bent klantgericht en ondernemend en niet bang om je te bewegen in
wetenschappelijke en politieke arena’s.
Over Wing
Wing werkt met bevlogenheid aan het landschap van morgen. Samen met onze opdrachtgevers en andere partijen
ontwikkelen we oplossingen en strategieën voor de lange termijn en vertalen die naar concrete acties op de korte termijn.
Hiertoe organiseren we een zorgvuldig proces, gericht op het bereiken van resultaten met draagvlak die bijdragen
aan een duurzame leefomgeving. Voor onze processen benutten we onze kennis van bestuur, beleid en inhoud, onze
ontwerpkracht en verbeelding, een vernieuwende procesaanpak, en een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
We zetten ratio, creativiteit en intuïtie in om onze resultaten te bereiken. Creativiteit is bij Wing niet alleen verbonden
aan ruimtelijk ontwerp maar ook aan kennisontwikkeling en gesprekstechniek We staan naast onze opdrachtgevers. Zo
brengen we projecten verder en haken we in op nieuwe situaties en opgaven in onze leefomgeving.

Bij Wing werken bijna 30 mensen, waarvan 5 landschapsarchitecten binnen het domein ruimtelijk ontwerp. Meer over
Wing en onze projecten lees je op www.wing.nl
Ons aanbod
Binnen Wing werk je in een informele en inspirerende werkomgeving met betrokken collega’s. Via de Wing-academy en
Welcome@Wing investeren we in de ontwikkeling van onze medewerkers op inhoud, procesvaardigheden en persoonlijk
leiderschap. We bieden een carrièrestap, maar vooral ook de ruimte en ondersteuning om met vertrouwen een volgende
sprong in je ontwikkeling te kunnen maken.
Uiteraard bieden we een prima salaris en winstdelingsregeling.
Interesse
Herken je jezelf in dit profiel? Maak kennis met Wing. Mail of bel ons, of stuur een brief waarin je naast je interesse
ook je visie geeft hoe je het vak van ruimtelijke ontwerp goed kan verbinden aan een inspirerend proces in dialoog met
stakeholders.
Voor vragen kun je contact opnemen met
Frank Stroeken
Senior landschapsarchitect
06 521 591 39
Frank.stroeken@wing.nl
Jannemarie de Jonge
Partner
06 245 874 20
Jannemarie.dejonge@wing.nl

