ODRA zoekt een

Senior vergunningverlener milieu
36 uur per week

Wat je gaat doen
• Behandelen en regisseren van complexe 			
vergunningaanvragen (en meldingen) aan de hand van
milieu wet- en regelgeving.
• Overleggen met zowel interne als externe klanten, zoals
bedrijven en overheden en geef je advies over het 		
vakgebied en de vergunningaanvraag.
• Bijdragen aan voortdurende verbetering van processen en
participeren in multidisciplinaire werkgroepen voor 		
beleidsontwikkeling en hierover adviseren aan het 		
management.
• Verantwoordelijk voor het leveren van een bijdrage aan
het opstellen van werkafspraken en werkprocessen.
• Begeleiden van junior vergunningverleners milieu.
• Je vervult een belangrijke rol in de transitie naar de 		
Omgevingswet.

Wat je kunt en kent
Je hebt…
• een en afgeronde hbo- of wo-opleiding met als
specialisatie Milieukunde of vergelijkbare studies
• minimaal vijf jaar relevante en aantoonbare werkervaring

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is een samenwerkingsverband van tien gemeenten - Arnhem,
Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum,
Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar - en de
provincie Gelderland. We werken nauw samen op het
gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving. Ook geven we specialistisch advies over de
milieuwetgeving en voeren we bouwtaken uit. Met zo’n
150 collega’s bouwen we dagelijks aan een gezonde,
veilige en duurzame leefomgeving.

op het gebied van milieu
• relevante ervaring op het gebied van vergunningen
Je hebt...
• ervaring met het werken met politiek gevoelige dossiers
• goede communicatieve- en adviesvaardigheden
• goed analytisch vermogen en bent besluitvaardig
• verbindend vermogen
• op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en 		
ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet, en blijft hiervan
op de hoogte

Wat we je bieden
We bieden je een boeiende en afwisselende functie in een
dynamische en groeiende organisatie. Vakmanschap,
verantwoordelijkheid, vertrouwen en samen zijn onze
kernwaarden. Je krijgt begeleiding en loopbaan- en
ontwikkelmogelijkheden. In onze informele en prettige
werksfeer is er ruimte voor jouw ideeën en voor kennisdeling.
Verder bieden we je goede arbeidsvoorwaarden met een
Individueel Keuzebudget en een vergoeding voor een
smartphone en woon-werkverkeer. We werken volgens ‘het
nieuwe werken’.

Het salaris is maximaal € 4494,- per maand bij
een fulltime dienstverband (schaal 10).
Afhankelijk van kennis en ervaring kan
inschaling in een aanloopschaal plaatsvinden.

Heb je vragen?
Voldoe je nog niet helemaal aan de gestelde
eisen, maar heb je wel interesse in deze
vacature? Neem dan vooral contact op met Amar
Hemai, teamleider Advies en toetsing Milieu en
leefomgeving, via 026 - 377 18 67. Over de
procedure kun je contact opnemen met Marlous
Morren, HRadviseur, via 026 – 377 44 07.

Zo solliciteer je
Stuur je motivatiebrief en cv vóór 25 januari
2021 naar sollicitaties.041683@
werkeningelderland.nl onder vermelding van
vacaturenummer 2021-01-02. De
selectiegesprekken vinden plaats op 27 januari
2021.
Wij hebben begrip voor acquisitie, maar
gaan daar niet op in.

