Infopunt ‘ONS Duurzaam Nuth’ (gemeente Nuth) is op zoek naar iemand die zich wil aansluiten bij het
(project-) team van ´Ons Duurzaam Nuth’ als werkervaringsplek, stagiaire òf vrijwilliger.
Het is een unieke kans om ervaring op te doen in een professionele werkomgeving. Hiervoor zoeken wij per
direct een:



Medewerker Proces management en projectadministratie
Technisch medewerker Project Vastgoed

Als medewerker Procesmanagement en projectadministratie wordt je belast met het ondersteunen en account
schap van een aantal projecten zoals, Verduurzaming Eigen Woningen en Verduurzaming Gemeentelijke
Gebouwen. Daarnaast de gehele administratie hieromheen.
Als Technisch medewerker Project Vastgoed wordt je belast met het uitvoeren en ondersteunen van het
onderzoek naar de status en potentie van de gebouwen om te verduurzamen.
Daarnaast vervul je samen met de andere medewerkers een aantal generieke taken zoals ondersteuning,
frontoffice, organisatie en administratie.
Wat hebben wij te bieden?
Een zeer afwisselende baan met prettige collega’s;
Een baan in een informele en zeer dynamische werkomgeving;
Een tijdelijke werkplek met navenant een vergoeding;
Alle mogelijkheden tot zelfontwikkeling;
Divers en groot netwerk;
Professionele medewerkers.
Wat heb jij te bieden voor de medewerker Procesmanagement en projectadministratie functie?
Minimaal MBO (niveau 4) werk- en denkniveau;
Je bent communicatief, assertief en sociaal vaardig;
Opstellen, volgen van planningen
Coördinatie en monitoren van het proces
Administreren van de in- en output.
Affiniteit met duurzaamheid;
Je bent betrokken en betrouwbaar;
Je kunt zowel in team als zelfstandig functioneren;
Kennis van MS office;
Wat heb jij te bieden voor Technisch Medewerker Project Vastgoed functie?
Minimaal MBO (niveau 4) werk- en denkniveau;
Liefst opleiding Built en Environment (Bouwkunde)
Je bent communicatief en sociaal vaardig;
Initiërend en interesse in duurzame ontwikkelingen
Je bent betrokken en betrouwbaar;
Je kunt zowel in team als zelfstandig functioneren;
Kennis van MS office;
Bij voorkeur in bezit van rijbewijs B.

Ben jij diegene die wij zoeken en liefst per direct beschikbaar ?
Neem dan contact op met A. Scheffer
Beleidsmedewerker Ruimte & Samenleving Gemeente Nuth
Projectleider en Energie & Duurzaamheid coördinator
T: 14 045
M: +31 6 10 92 00 58
E: andre.scheffer@nuth.nl

Bij diens afwezigheid (vanwege vakantieperiode) neem dan contact op met Jos van Bree of Hans van Bussel.
Beide Projectadviseurs
T: 14 045 Gemeente Nuth, H. Van Bussel
M: +31 6 25 26 14 44Jos van Bree
E: jos.vanbree@proqesh.nl of hans.van.Bussel@nuth.nl

Wat is het Infopunt ONS ‘Duurzaam Nuth’ ?
Door middel van een speciaal daarvoor ontwikkeld programma krijgen de basisschoolkinderen (groepen 7 en 8)
van Nuth het gehele jaar door onderricht over een betere en schonere wereld. Wij volwassenen zijn echter
sneller geneigd om naar onze portemonnee te kijken. We hebben iets anders dan idealisme nodig om aan te
sporen duurzaam met energie om te gaan. Daarom hebben we voor een heel praktische benadering gekozen:
meer comfort, goede ventilatie, betere leefomstandigheden, lagere kosten en een beter energielabel waardoor
een huis in waarde stijgt. Dat is de boodschap waarmee we onze inwoners over halen om hun huizen
energiezuinig te maken.
Wat is de beste aanpak? Ook daar doen we een handreiking. Vanuit een speciaal daarvoor ingericht Informatie
centrum ‘ONS duurzaam Nuth’ gelegen aan de Markt in Nuth zijn we met een team van adviseurs en loodsen
we de inwoners van Nuth door het woud van mogelijkheden om dát te doen, wat het beste bij hun persoonlijke
situatie past. Met een advies op maat, onafhankelijk en deskundig.
Voor de projecten werken wij met (onafhankelijke-) adviseurs en een samengestelde backoffice van
Werkervaringsplekken en Stagiaires die hen ondersteunt. Zo bieden we op die manier de kans om
praktijkervaring op te doen, maar ook bedoeld als ‘opstapje’ naar betaald werk. Onder andere in
samenwerking met Kompas (sociale dienst gemeente) is dit al enkele keren gelukt. Op die manier draagt het
Infopunt ook bij aan zogenoemde social return.
Voor de projecten zijn bedrijven uit Nuth benaderd die energiebesparende maatregelen aan woningen kunnen
uitvoeren. Zij zijn ondergebracht in het platform Ondernemers Duurzaam Nuth. Als mensen aan de slag gaan
met hun woning, willen ze behalve energiebesparende maatregelen wellicht ook een ingreep doen om hun
huis ‘levensloopbestendig’ te maken. Om dus ook te verwijzen naar Nuthse ondernemers voor deze
maatregelen, geven we de lokale economie een impuls.
Als gemeente steken we uiteraard ook de hand in eigen boezem. Er zijn genoeg mogelijkheden om onze eigen
gebouwen te verbeteren. We zijn in Nuth in de laatste fase beland van het onderzoek naar verduurzaming.
Voor enkele andere gemeenten in de regio echter voeren we ook een onderzoek uit en zijn we net gestart.
We hebben naar aanleiding van een mobiliteitsonderzoek inmiddels (een deel van) ons eigen ‘wagenpark’
vervangen door Elektrisch aangevoerde auto’s en zullen een volgende stap gaan maken in dit proces.
Daarnaast zijn er nog vele mogelijkheden om te verduurzamen! Onderzoeken daarnaar staan op de rol of
dienen nog geïnitieerd te worden. Denk hierbij aan afval, inkoop, hergebruik meubels, kleding, voeding e.d. U
kunt alle initiatieven of berichten volgen op de website of Facebook Duurzaam Nuth.
Zo is bijvoorbeeld ook het Repaircafé, Kinder zwerfboeken, Recycle box Rd4 en oplaadpunt OV gehuisvest in
het Infopunt.
Eveneens een aantal bedrijven gelinieerd aan duurzaamheid & gezondheid c.q. uitvoerend in een aantal
projecten zoals POLE (Perspectief Op Leren en Ervaren), Bureau Negen (Nuth beweegt Nuth), Buurkracht
(samen energie besparen), IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid), BEE Collective, Fact
Domotica, Fair Trade Nuth (Wereldwinkel) en Feel2B (Media) hebben het Infopunt als kantoor,
ontmoetingspunt of uitvalbasis.
Verder is het Infopunt ‘Ons Duurzaam Nuth’ ingericht als een werkplek (autopoësis: zelfcreatie, zelf-productie) voor back- en frontoffice.
Vele manieren dus ook om in contact te komen met andere bedrijven en zo je netwerk
verder uit te breiden.

