De ODR zoekt een

vergunningverlener bouw/RO A
36 uur per week

Wat je gaat doen

Je houdt je bezig met aanvragen voor omgevingsvergunningen
voor bouwen en ruimtelijke ordening en met nevenwerkzaamheden zoals het behandelen van sloopmeldingen. Je toetst de
aanvragen aan regelgeving voor de leefomgeving. Ook treed je
op als senior voor je collega’s.
Onze opdrachtgevers zijn onze klanten. Je gaat aan de slag voor
drie à vier van hen. Ieder met een eigen couleur locale.
Vanzelfsprekend zien we burgers en bedrijven ook als onze
klanten. Dit vraagt het nodige van je flexibiliteit,
resultaatgerichtheid en dienstverlenende kwaliteiten.

Je takenpakket bestaat verder uit

•	voorstellen doen over technisch inhoudelijke aspecten
van het beleid
•	signaleren van ontwikkelingen in je vakgebied en deze
vertalen naar consequenties voor de dienst en voor
opdrachtgevers
• deelnemen aan (multidisciplinaire) projecten
• bouwsommen narekenen en legesberekeningen maken
• gegevens CBS aanleveren
• registreren s4o en timetell

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)
is voor bedrijven en inwoners in de regio
Rivierengebied de uitvoeringsorganisatie
voor Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (VTH). Zo’n 140 professionele
en deskundige collega’s voeren bouw- en
milieutaken uit voor tien regiogemeenten
en de provincie Gelderland. Samen dragen
ze bij aan een veilig en duurzaam
Rivierenland.

Wat je kunt en kent

Je bent…
• klantgericht en resultaatgericht
• gedreven en flexibel
• besluitvaardig en daadkrachtig
Je hebt…
• hbo werk- en denkniveau
•	minimaal vijf jaar relevante werkervaring op het gebied
van bouwen
•	ervaring op het werkterrein omgevingsvergunningen
•	affiniteit met dienstverlening
•	ervaring met het omgaan met politieke gevoeligheid van zaken
• een rijbewijs
Verder voldoe je aan de VTH-kwaliteitscriteria.

Wat we je bieden

We bieden je een inspirerende baan bij een jonge organisatie.
Een prima arbeidsvoorwaardenpakket en goede ontwikkelings
mogelijkheden. Veel flexibiliteit in werktijden en werklocaties.
Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring (schaal 10 van
de CAR-UWO).

Zo solliciteer je

Heb je vragen over de functie?
Bel of mail dan met Marcel Keijman,
afdelingshoofd vergunningverlening:
06 - 468 497 22 of
m.keijman@odrivierenland.nl
Heb je vragen over de procedure?
Mail dan naar de HRM-administratie:
HRMadministratie@bommelerwaard.nl
Stuur je motivatiebrief en cv
o.v.v. vacaturenummer 0903
uiterlijk 14 januari 2018 naar
vacatures@odrivierenland.nl

