
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIE WE ZIJN 
Kubiek Ruimtelijke Plannen is een onafhankelijk, betrokken en dynamisch adviesbureau op 
het gebied van Ruimtelijke Ordening. Wij adviseren bedrijven en particulieren in zowel 
landelijk als stedelijk gebied bij de verwezenlijking van hun ruimtelijke plannen of het 
oplossen van mogelijke ruimtelijke problemen. Ook werken wij binnen gemeenten aan de 
beoordeling van ruimtelijke plannen en het opstellen van RO-producten.  
 
WAT WE DOEN 
Onze dienstverlening betreft het leveren van advies aan de voorkant van projecten en 
vervolgens het begeleiden van het totale ruimtelijke plan tot en met vergunningverlening voor 
realisatie. Kubiekproducten zijn onder andere: bestemmingsplannen, stedenbouwkundige 
plannen, ruimtelijke onderbouwingen, principeverzoeken, planschadeadviezen, adviezen in 
beroeps- en bezwaarprocedures en integraal ruimtelijk, juridisch en financieel advies. 
 

WIE WE ZOEKEN 

Wie ben je? 

Een adviseur ruimtelijke ordening met de volgende opleiding en competenties: 

 HBO of WO niveau planologie, sociale geografie of omgevingsrecht of vergelijkbaar. 

 0-3 jaar ervaring in de ruimtelijke ordening. Wij vragen ook net afgestudeerden om te 

solliciteren. 

 Communicatief sterk met durf en lef.  

 Een vaardige pen. 

 Commerciële vaardigheden.  

 Integer, flexibel, initiatiefrijk, loyaal en een teamspeler. 

 



 

 

 

Wat doe je? 

 Je adviseert bij ruimtelijke initiatieven van het begin tot het eind. Hierbij vind je samen 

met collega’s de passende oplossing van ruimtelijke vraagstukken.  

 Je ontwikkelt inzicht in creatieve maatwerkoplossingen bij gevoelige projecten die 

“schuren” of afwijken van bestaand beleid. 

 Je volgt de actuele ontwikkelingen over de Omgevingswet. 

 Je bouwt samen met je collega’s aan de verdere groei van Kubiek.  

 

Hoe werk je? 

 Je bent leergierig en staat open voor adviezen van ervaren collega’s. 

 Door een oplossingsgerichte aanpak ben je in staat om samen met collega’s het 

vertrouwen van opdrachtgevers te krijgen.  

 Met een slagvaardige aanpak zorg je voor tijdige en effectieve dienstverlening.   

 Je bent in staat om snel te kunnen schakelen tussen de inhoudelijke vraagstukken van 

meerdere projecten. 

 

AANBOD 

Ons aanbod bestaat uit: 

 Een mooie werkplek in een fraai kantoor in Veenendaal.  

 Een uitdagende functie met kans om te groeien in de rol van RO-adviseur.  

 Een veelzijdigheid aan werkzaamheden. Volop mogelijkheden voor aansluiting met 

persoonlijke interesses.  

 Veel deskundigheid bij collega’s en bij iedereen de bereidheid om kennis en ervaring te 

delen. 

 Ruimte voor opleiding en ontwikkeling. 

 Een fijn en ambitieus team.  

 Een contract voor een 36 tot 40-urige werkweek voor een goed passend salaris. 

 Een bedrijfscultuur met belangrijke waarden als; persoonlijke kracht en ontwikkeling, oog 

voor elkaar en een collegiale positieve werksfeer. Extraatjes zijn de jaarlijkse 

(buitenlandse) teamdag(en), de verzorgde informele maandlunch met collega’s en het 

jaarlijkse diner met partners.  

 

Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met Rex den Heijer: 0318 – 50 56 

37. Graag ontvangen wij je CV met motivatie. Mail deze naar rex@kubiek.nu t.a.v. Rex den 

Heijer.  

Meer info: WWW.KUBIEK.NU 

 
 


