01c Functiefamilie Stedenbouwkunde Niveau n
Doel:

Vooropleiding op Academie van Bouwkunst of TU-Stedenbouwkunde
niveau, aangevuld met een diepgaande oriëntatie op het vak en op
het terrein van management en politiek-bestuurlijke advisering. Bijblijven op zeer uitgebreid vakgebied is van fundamenteel belang.

Adviseren van opdrachtgevers en ontwerpen van stedenbouwkundige
oplossingen. Coördineren en realiseren van projecten.

Voorbeeld activiteiten:
Bespreekt wensen en randvoorwaarden voor projecten met de opdrachtgever. Onderzoekt haalbaarheid. Adviseert opdrachtgevers op
stedenbouwkundig, planologisch, sociaal en ruimtelijke ordeningsgebied. Woont diverse vergaderingen bij op ambtelijk en bestuurlijk
niveau. Maakt stedenbouwkundige ontwerpen op conceptueel niveau
en ziet toe op de uitwerking ervan. Vult eventueel informatie aan in
BIM. Bewaakt en geeft vorm aan de processen rondom BIM. Geeft
leiding aan multidisciplinaire projectteams (stedenbouwkundig ontwerpers, planologen, juridisch adviseurs) en bewaakt het budget van
het project. Presenteert de eindproducten aan de opdrachtgever(s).
Onderhoudt relaties met (potentiële) opdrachtgevers.

Regelcapaciteit

Relevante competenties:

Afbreukverantwoordelijkheid

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, inlevingsvermogen, samenwerken (extern), overtuigingskracht, initiatief, klantgerichtheid, onderhandelen, organisatievermogen, besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid, creativiteit, vakkundigheid.

Heeft belangrijke en zeer intensieve externe contacten met opdrachtgevers, (specialisten) en veelal gemeentelijke organisaties. Daarbij is eigen
initiatief van groot belang. Overtuigingskracht, conflictbeheersing en
tact, met name in relatie tot bestuurlijke (en ambtelijke) verhoudingen,
zijn van belang bij de advisering van opdrachtgevers. Verstoringen brengen de realisatie van projecten en het imago van het bureau in gevaar.
Verstoringen in het relatienetwerk leveren forse (financiële) schades op.
Inschattingsfouten en ontwerpfouten alsmede negatieve maatschappelijke reacties op het ontwerp veroorzaken naast tijdverlies aantasting
van het imago. Fouten worden door zelfcontrole en overleg meestal
tijdig ontdekt en hersteld. Herstel in relaties is niet altijd mogelijk.
Discretie is zowel in- als extern vereist ten aanzien van ontwikkelingen
bij opdrachtgevers en bepaalde bedrijfs- en projectgegevens.

Deelt de eigen tijd optimaal in, rekening houdend met tijdslimieten.
Is bij de aanpak gebonden aan enige instructies, adviezen van specialisten en aan de mede zelf bepaalde bedrijfseigen benadering. Indirect toezicht op voortgang en resultaten. De vergaande en complexe
problemen vereisen diep inzicht in bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen en consequenties, alsmede zeer grondige afweging en soms
oplossingen die geen precedent kennen.
Heeft brede interne contacten met specialisten, andere afdelingen en met
directieleden. De contacten zijn van belang voor de invulling van projecten.
Geeft binnen projecten leiding aan meerdere medewerkers.

Karakteristieken

Complexiteit
Functie gericht op het adviseren van opdrachtgevers op een breed
vlak, ontwerpen van projecten en coördineren van projectteams. De
functie kent naast technische ook organisatorische, esthetische, sociale, commerciële en coördinerende aspecten. Werkt gelijktijdig aan
meerdere complexe projecten. Schakelt zeer regelmatig om. Hoge accuratesse is vereist. Werkt onder enige tijddwang.

Werkomstandigheden
Kantooromstandigheden. Reist regelmatig.
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