Voor team Ketentoezicht is ODR op zoek naar een

adviseur Ketentoezicht
tactisch analist 28 - 32 uur
Wat je gaat doen

Team Ketentoezicht werkt voor de zeven Gelderse
Omgevingsdiensten en is ondergebracht bij ODR.
Het team richt zich vooral op het terugdringen van
milieucriminaliteit. We maken risicoanalyses, bijvoorbeeld voor afvalstoffenketens en werken samen met
andere handhavingspartners, zoals politie, landelijke
inspectiediensten, RIEC en de Belastingdienst.
•	Je voert analysewerkzaamheden uit voor de
bestuurlijke en integrale aanpak van milieu
criminaliteit.
•	Je zorgt dat de opgestelde analyses en producten
leiden tot een vervolgaanpak door de Gelderse
Omgevingsdiensten en ketenpartners.
•	Je ondersteunt de ketenpartners bij het opstellen
van analyses en onderzoeken.
•	Je onderkent nieuwe ontwikkelingen en fenomenen
binnen milieucriminaliteit.
• Je ontwikkelt methoden en analyseproducten verder.

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 kunt en kent

Je hebt..
•	een opleiding of ervaring op wo-/hbo+ -niveau,
bijvoorbeeld criminologie, accountancy of milieukunde
• analytische vaardigheden
• kennis van of affiniteit met digitale informatiesystemen
•	uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
•	een rijbewijs en eigen auto
Je bent…
•	een enthousiaste en maatschappelijk betrokken
pionier, die graag bijdraagt aan de bestrijding van
milieucriminaliteit in Gelderland
•	een onderzoeker die de vertaalslag kan maken van
concreet naar abstract en andersom en praktijk en
theorie met elkaar verbindt
• open en toegankelijk voor collega’s en ketenpartners
• integer in je omgang met gevoelige informatie
•	zelfstandig en kunt tegelijk samenwerken in multidisciplinaire teams
•	klantgericht, flexibel, een doorzetter en goed in
oordeelsvorming

Wat we je bieden

Een inspirerende baan bij een jonge organisatie, met veel
ontwikkelingsmogelijkheden en flexibiliteit in werktijden
en -locaties. Een jaarcontract met uitzicht op een vaste baan
(schaal 10 CAR-UWO).

Zo solliciteer je

Heb je vragen over de functie?
Bel of mail met Jacco Lievaart, programmamanager Ketentoezicht: 06 - 46 84 96 92 of j.lievaart@odrivierenland.nl
of met Priscilla van Hal, tactisch analiste bij team Ketentoezicht: 06 - 46 84 97 72 of p.vanhal@odrivierenland.nl
Heb je vragen over de procedure?
Mail dan naar HRMadministratie@bommelerwaard.nl
Wil je reageren?
Stuur je sollicitatie (motivatiebrief en cv) uiterlijk
2 september 2018 naar werken in Gelderland

We hebben begrip voor acquisitie,
maar zullen daar niet op ingaan.

