Vacaturenummer: 2017-1103-003
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is een samenwerkingsverband van 11 gemeenten uit de
regio Arnhem en de provincie Gelderland. Wij voeren taken uit op het terrein van milieu, bodem en
bouwen voor de meeste van hiervoor genoemde partijen. Dit betreft vergunningverlening,
toezicht/handhaving, specialistische advisering en juridische ondersteuning waaronder bezwaar en
beroep. Daarnaast heeft onze organisatie als stelseltaak het programma complexe handhaving.
Deze taken voeren we uit voor Regio Arnhem, maar ook voor de andere Gelderse
omgevingsdiensten (die ook wel samen het Gelders stelsel van Omgevingsdiensten wordt
genoemd).
ODRA staat voor ‘Het veiliger, mooier en schoner maken van Gelderland. We leveren onze
producten en diensten in een dynamische, soms turbulente omgeving en in toenemende mate
leveren we specifiek maatwerk in de vorm van projecten waarbij de verbetering van de
leefomgeving centraal staat. De volgende waarden zijn voor ons leidend in ons werk: klantgericht,
resultaatgericht, ondernemend, betrouwbaar en kwaliteitsbewust. In totaal werken er zo’n 135
medewerkers in onze organisatie. Wij zijn op zoek naar een

Projectleider Omgeving
36 uur
Je primaire afdeling is de afdeling Handhaving. Deze bestaat uit ruim 45 medewerkers,
verdeeld over 3 teams; bouw, bodem en milieu. Het team milieu richt zich voornamelijk op
het uitvoeren van programmatische inspecties op grond van de Wet milieubeheer. Daarnaast
investeren we meer en meer in risicogericht toezicht en voeren we zowel in opdracht van onze
partners als voor ons intern diverse projecten en programma’s uit. Deze projecten en programma’s
zijn deels themagericht (bijvoorbeeld projecten gericht op afval, ondermijning, asbest of energie),
deels probleemgericht (bijvoorbeeld projecten gericht op bestuurlijk gevoelige bedrijven), deels
hebben ze betrekking op de verbetering van ons eigen werk (meer kwaliteitsgeoriënteerde
projecten).

Ben jij op zoek naar een uitdagende en afwisselende baan als projectleider en wil je met
ons bouwen aan een organisatie waar projectmatig werken één van de pijlers is? Ben je
een echte teamspeler? Dan nodigen we je graag uit om te reageren.
Durf jij het aan?
Heb je minimaal drie jaar ervaring als projectleider en affiniteit met een of meerdere van
de bovengenoemde werkgebieden en bij voorkeur een juridische (omgevingsrecht
gerelateerde) achtergrond? Werk en denk je zelfstandig op HBO+ of WO-niveau? Ben je
kwaliteitsgericht, energiek, creatief en klantgericht en beschik je over goede contactuele
eigenschappen? Kan jij zelfstandig meerdere projecten in goede banen leiden? Dan wacht
je bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem een fantastische job!
Jij hebt vast ook een idee over werken bij Omgevingsdienst Regio Arnhem. Wij dagen je
uit om bij ons te komen kijken en te zien of jouw idee over onze omgevingsdienst klopt.
Jouw taken zijn
Onder te verdelen in de volgende resultaatgebieden:
projectvoorbereiding en –leiding van thematische projecten en/of aandachtdossiers;
op basis van affiniteit met de inhoud bepalen wat de juiste strategie moet zijn en
hierover ook met gezag kunnen sparren met bestuur, juristen, bedrijf en overige
betrokkenen;
het ontwikkelen en onderhouden van relatienetwerken, het initiëren en bevorderen
van samenwerking met organisaties en partijen en creëren van draagvlak voor beleid

het (be(ge)leiden van vergunningverlenings- en/of handhavingsdossiers bij bedrijven
die om uiteenlopende redenen (bestuurlijke) aandacht nodig hebben;
initiëren/leiden van thematische VTH projecten;
het coachen van beginnende projectleiders.
Wij vragen
HBO+ of WO denk- en werkniveau, bijvoorbeeld op het gebied van Ruimtelijke
ordening en Milieu of milieurecht
Drie tot vijf jaar ervaring als projectleider
kennis van relevante wet- en regelgeving en ervaring met bestuurlijke processen
verbindend vermogen
helicopterview en inzicht in systeem dynamiek
We bieden
Als je bij ODRA komt werken, bieden we je een uitdagende functie voor de duur van 12
maanden, met uitzicht op vast, in een dynamische werkomgeving. Inschaling vindt plaats
in functieschaal 11, € 4.740,= (salarispeil januari 2017). Afhankelijk van kennis en
ervaring kan plaatsing in de aanloopschaal plaatsvinden.
Vragen en solliciteren
Wil je meer weten over ODRA of over de functie en/of de wervings- en selectieprocedure?
Neem dan contact op met Annette Prent, afdelingshoofd 026-3771810. Wil je meer weten
over de werving- en selectieprocedure? Neem dan contact op met Marion Hoven, senior P&Oadviseur, (026) 377 51 26.

Interesse? Stuur je motivatie en je CV naar OA-vacatures@odra.nl, vermeld
vacaturenaam en -nummer in de onderwerpregel van je e-mail.

