De ODR zoekt een

medewerker toezicht/
handhaving milieu C 36 uur per week
Het team Milieutoezicht

Je gaat deel uitmaken van een team met vijftien andere
praktijkmensen met een no-nonsense mentaliteit. Jij en je
collega’s in dit team hebben ieder je eigen werkgebied maar
werken meer en meer samen binnen het team en andere
afdelingen. De teamtaak wordt uitgedrukt in uren en
prestatienormen. Dat vraagt van jou een efficiënte doelgerichte werkwijze.

Wat je gaat doen

•	Je controleert zelfstandig of bedrijven in het middensegment
voldoen aan de milieuwet- en regelgeving.
•	Ook voer je aspectcontroles uit op lozingen, geluid, energie,
lucht en afval. Met jou willen we bekijken of je voorkeur
uitgaat naar het onderdeel agrarisch of industrie.
•	Je signaleert en rapporteert over risico’s, afwijkingen en
overtredingen.
•	Je adviseert over maatregelen en beoordeelt samen met de
juridische handhavers de relevantie en haalbaarheid van
handhavingsbesluiten.
•	Je stelt controlerapporten en bevindingenbrieven op en zorgt
voor een complete registratie en dossieropbouw.

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.

•	Je signaleert vakinhoudelijke ontwikkelingen en levert input
voor operationele beleidsuitgangspunten en processen.
Het behandelen van klachten en meldingen is een belangrijk
onderdeel van de functie. Je draait samen met je collega’s als
incidentcoördinator periodiek onze 24/7-incidentendienst voor
bouwen en milieu. Daarvoor moet je snel beschikbaar kunnen
zijn buiten kantooruren. Tijdens de incidentendienst gebruik je
onze dienstauto.

Wat je bent en in huis hebt
Je bent…
• klantgericht en resultaatgericht
• gedreven en flexibel
• besluitvaardig en daadkrachtig

Je hebt…
- hbo-werk- en denkniveau
- een afgeronde opleiding op het gebied van milieu
- bij voorkeur drie jaar ervaring op het gebied van milieu
- affiniteit met dienstverlening
- een rijbewijs en een eigen auto

Het is een pré als je aanvullende opleidingen hebt
op het gebied van energiebesparing, PGS-richtlijnen,
activiteitenbesluit of agrarische activiteiten.

Wat we je bieden

We bieden je een inspirerende baan bij een jonge
organisatie. Een prima arbeidsvoorwaardenpakket en
goede ontwikkelingsmogelijkheden. Veel flexibiliteit
in werktijden en werklocaties. Het salaris is afhankelijk
van kennis en ervaring (schaal 9 van de CAR-UWO).

Zo solliciteer je

Heb je vragen over de functie? Bel of mail met
Leonard Oerlemans, afdelingshoofd toezicht
06 - 468 497 29 of l.oerlemans@odrivierenland.nl
Heb je vragen over de procedure?
Mail dan naar: HRMadministratie@bommelerwaard.nl
Stuur je motivatiebrief en cv uiterlijk 4 april 2018
naar vacatures@ODRivierenland.nl

