Vacaturenummer: 2017-1103-006
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 (samen ook wel het Gelders stelsel van Omgevingsdiensten).
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.

Toezichthouder Asbest 36 uur
De afdeling Handhaving bestaat uit ruim 45 medewerkers, verdeeld over 3 teams; bouw, bodem en
milieu. De afdeling wordt aangestuurd door een afdelingshoofd. Het team bouwen bestaat straks
uit 17 medewerkers. Samen handhaven zij de wet en regelgeving m.b.t. bouwen, slopen, asbest en
dragen bij aan het realiseren van een veilige en duurzame omgeving.

Durf jij het aan?
Heb je minimaal drie jaar ervaring als toezichthouder met specialisatie en passie voor asbest? Ben
jij op zoek naar een uitdagende en afwisselende baan en ben je een echte teamspeler? Sta je
stevig in je schoenen en heb je een heldere communicatie? Ben je doelgericht en beschik je over
politiek bestuurlijke sensitiviteit? 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:
•
Uitvoeren van inspecties bij (il)legale asbestsaneringen waarbij wordt onderzocht of de
verrichtingen worden uitgevoerd volgens de verleende vergunningen/ meldingen.
•
Opsporing van illegale asbestsaneringen.
•
Leiden van handhaving dossiers en waar nodig sanctiemaatregelen nemen.
•
Adviseren van klanten en in voorkomend geval collega's t.a.v. overtredingen.
•
Ondersteunen van de juristen bij lopende handhaving procedures.
•
Medeverantwoordelijk voor het teamresultaat.
Wie zoeken wij?
•
HBO werk –en denkniveau aangevuld met specifieke kennis.
•
Gecertificeerde opleiding als asbest-inspecteur (SC-570).
•
Integrale benadering.
•
Ervaring binnen het werkveld.
•
Constructieve kennis bouw.
•
Flexibele opstelling ten aanzien van werktijden, een zakelijke, klantgerichte instelling met
gevoel voor kwaliteit.
•
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
•
Het vermogen om zowel in teamverband als zelfstandig goed te functioneren.
•
Enthousiasme, samenwerkingsgericht, ondernemingszin en eigenaarschap.

Wat bieden wij?
Een uitdagende en zelfstandige functie voor 12 maanden, met uitzicht op vast dienstverband. Je
werkt samen met enthousiaste professionals in een zeer interessant werkgebied en krijgt alle
ruimte om je te ontwikkelen. Je werkt 36 uur per week en je salaris is indicatief maximaal € 3712,

= bruto per maand. Afhankelijk van kennis en ervaring kan plaatsing in de aanloopschaal
plaatsvinden.
Klinkt dat interessant?
Reageer dan vóór donderdag 21 september 2017 door het sturen van je motivatie en CV naar
OA-vacatures@odra.nl, vermeld vacaturenaam en -nummer in de onderwerpregel van je e-mail.
Vragen en solliciteren
Wil je meer weten over ODRA of de inhoud van functie? Neem dan contact op met Bram
Hoenselaar, coördinator team bouw, (026) 377 1814. Wil je meer weten over de werving- en
selectieprocedure? Neem dan contact op met Marlous Morren, HR Adviseur, (026) 377 4407.
De selectiegesprekken vinden plaats op maandag 25 september 2017.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

