Wij hebben begrip voor acquisitie maar
zullen daar niet op in gaan.

ODR is op zoek naar een

coördinator team vergunningverlening milieu 36 uur per week

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is
voor bedrijven en inwoners in de regio
Rivierenland de uitvoeringsorganisatie
voor Vergunningverlening, Toezicht en
handhaving (VTH). Zo’n 150 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 gaat doen

• ontwikkel en onderhoud je je netwerk
• ben je vraagbaak en klankbord voor je team en zorg je voor
personele zaken als urenregistratie, flexibele inzet, ziek- en
herstelmeldingen en de gesprekscyclus

biedt een inspirerende baan bij een jonge
organisatie, met veel mogelijkheden en veel
flexibiliteit in werktijden en werklocaties.

• J e behandelt meervoudige vergunningaanvragen,
beoordeelt rapportages en handelt ze af.
• Je beantwoordt vragen van opdrachtgevers, burgers en
bedrijven en organiseert overleg.
• Ontwikkelingen binnen je vakgebied vertaal je naar
beleid en uitvoering.

Wat je kunt en kent

Heb je vragen over de functie?
Bel of mail dan met Remco Dijkstra,
afdelingshoofd Specialisten & Advies en
voorzitter van de sollicitatiecommissie:
06–4684 9742 of R.Dijkstra@odrivierenland.nl

De afdeling Vergunningverlening bestaat uit twee teams
Bouw en één team Milieu met een flexibele schil. De teamcoördinatoren vervangen elkaar indien nodig.

Als coördinator
• bewaak je de kwaliteit van de geleverde producten en
geef je leiding aan projecten
• lever je managementinformatie voor verantwoording
aan onze opdrachtgevers
• draag je bij aan de ontwikkeling van werkprocessen en
producten
• stem je af met andere disciplines binnen en buiten ODR
en met ODRN-adviseurs voor vergunningverlening bij
complexe inrichtingen.

Je hebt..
• minimaal HBO werk- en denkniveau
• ervaring met coördinerende taken of leiding geven aan een
uitvoerend team
• meerjarige ervaring op het vakgebied en actuele kennis van
het omgevingsrecht
Je bent…
• klant- en resultaatgericht
• flexibel, gedreven en besluitvaardig
• gericht op samenwerking

Wat we je bieden

De functie van coördinator is gewaardeerd in functieschaal 10
van de CAR-UWO. Voor de module coördinatietaken wordt een
toelage toegekend van 6% van het schaalmaximum. ODR

Zo solliciteer je

Heb je vragen over de procedure?
Mail dan naar de HRM-administratie:
HRMadministratie@bommelerwaard.nl
Een assessment kan deel uitmaken van de
procedure.
Wil je reageren?
Stuur je sollicitatie (motivatiebrief en cv) uiterlijk
27 mei 2018 naar    werken in Gelderland

