Vacaturenummer: 2017-1103-005
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. Vanwege het vertrek van een toezichthouder zijn wij op zoek
naar een

Toezichthouder bodem 36 uur
(medewerker handhaving C)
De afdeling Handhaving 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. De afdeling wordt aangestuurd door een afdelingshoofd. Deze werkt nauw samen
met een viertal coördinatoren.
De toezichthouder werkt binnen het team bodem. Dit team bestaat uit 4 adviseurs en 7
toezichthouders. Samen handhaven zij de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit.

Durf jij het aan?
Je talenten in te zetten voor het toezicht op de Wet Bodembescherming, het Besluitbodemkwaliteit
en de Omgevingswet? Je staat voortdurend in de etalage. Daarom is tactvol handelen van belang
en zijn goede sociale vaardigheden een must. Je maakt deel uit van een gedreven team waar ook
plek is voor humor. 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 wij elkaar kunnen versterken.

Jouw taken zijn
•
•
•
•
•
•
•
•

Het toetsen van saneringsplannen en de uitvoering daarvan;
Het beoordelen van rapportages van bodemsaneringen;
Het coördineren van toezicht en het opzetten van projectmatige toezichtacties;
Het onderzoeken van klachten, meldingen en incidenten bij bedrijven of bodemsaneringen;
Het uitvoeren van onderzoek (op locatie) naar de naleving van de wetgeving;
Het deelnemen aan handhavingsprojecten met andere handhavende instanties;
Het in samenwerking met de juridisch medewerker opstellen van bestuurlijke
sanctiebeschikkingen. Het bespreken van onderzoeksresultaten en het adviseren over
aanpassingen en op te leggen maatregelen;
In het kader van het handhavingstraject maken en toelichten van notities en/of adviezen
voor het portefeuilleoverleg.

Wie zoeken wij?
•
We zoeken iemand die direct inzetbaar is in deze functie.
•
Je hebt een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau en beschikt over meerdere jaren
werkervaring op het gebied van toezicht en handhaving op het gebied van de Wbb en het
Bbk.
•
Een afgeronde opleiding HAMIL of bestuursacademie is een pré, evenals voldoen aan de
kwaliteitscriteria 2.1.

•
•
•
•

Je werkt zelfstandig, bent proactief en hebt brede theoretische of gespecialiseerde kennis
van het vakgebied.
Je ziet nieuwe kansen in het werkveld en je voelt je daar verantwoordelijk voor.
Je hebt een flexibele instelling ten aanzien van werktijden.
Je beschikt over een rijbewijs.

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 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 21 augustus 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 Jeroen Brands,
coördinator team bodem, (026) 377 1649. 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 donderdagmiddag 24 augustus 2017.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

