Vacature Adviseur Bodem (HR21 functie adviseur V)
36 uur
Vacaturenummer: 2018-1003-04
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan is deze vacature wat voor jou!
Ben jij de ambitieuze adviseur Bodem die ons team gaat versterken? Als vooruitstrevende
omgevingsdienst realiseren onze professionals passende oplossingen - diensten, producten en
projecten - voor onze partners. We zijn denkers en doeners, die bijdragen aan een veilige, gezonde
en duurzame leefomgeving.
Wil jij je inzetten voor een duurzaam gebruik van onze leefomgeving en specifiek voor de
ondergrond? Beschik je over degelijke adviesvaardigheden om onze partners en jouw collega’s te
adviseren over bodem en alle aspecten die hierbij komen kijken (advies omgevingsvergunningen,
bodemsaneringen en milieu)? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wij zoeken iemand die in staat is
bodemrapporten kritisch te analyseren en heldere conclusies te trekken over de kwaliteit van het
uitgevoerd onderzoek en de resultaten. Je kunt op basis van verzamelde (historische) bodemdata
adviseren/rapporteren over bodemaspecten voor locaties die in ontwikkeling zijn. Je investeert
daarbij ook graag in innovaties binnen het vakgebied. Je zoekt in je werk naar oplossingen, je
bent ondernemend en kijkt graag over de grenzen van je eigen vak heen.
Wat bieden we je?
•

•

•
•
•

Een salaris van maximaal € 3.805,= bruto per maand bij een fulltime dienstverband
(functieniveau 9, peildatum januari 2018). Afhankelijk van kennis en ervaring kan
inschaling in een aanloopschaal plaatsvinden.
Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder het individueel keuzebudget,
werken volgens ‘het nieuwe werken’, loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden, uitstekende
vergoeding voor het gebruik van je mobiele telefoon en een vergoeding woonwerkverkeer.
Persoonlijke begeleiding en sparringpartners voor jouw ideeën.
Leuke collega's die zorgen voor een goede werksfeer.
Een omgeving waar eigen initiatief alle ruimte krijgt en waar het nemen van eigen
verantwoordelijkheid wordt gewaardeerd.

Wat vragen we?
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde opleiding HBO milieukunde, land- en watermanagement of aardwetenschappen.
Relevante werkervaring binnen het fysieke domein.
Kennis van bodemwetgeving, WABO, Wet milieubeheer en het activiteitenbesluit.
Een proactieve, ondernemende, open houding waarbij je initiatief durft te nemen en
feedback geeft en ontvangt.
Inzicht/ervaring in de ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet is een pré.
Communicatief sterk.

Reageren?
Stuur je profielschets van wat je hebt gedaan en geleerd voor dinsdag 5 juni 2018 naar
oa-vacatures@odra.nl. De selectiegesprekken vinden plaats op donderdag 7 juni 2018.
Meer informatie
Meer informatie over onze organisatie? Kijk op www.odregioarnhem.nl.
Meer informatie over de functie of mogelijkheden binnen Omgevingsdienst Regio Arnhem? Neem
contact op met Jeroen Brands, coördinator van het team bodem op 026 3771649 of Marlous
Morren, HR adviseur, op 026 3774407.

