Voor de afdeling Specialisten en Advies zoeken wij een

adviseur Bodem
32 - 36 uur per week

Wat je gaat doen

Met zo’n twintig gedreven collega’s vorm je het team
Advies. Samen adviseer je gemeenten en collega’s over
bodem, geluid, externe veiligheid, archeologie en cultuur
historie. De adviezen betreffen bestemmingsplan- en
juridische procedures, RO-projecten en VTH-taken.
•	Je voert (complexe) bodemadviestrajecten uit en geeft
sturing aan adviesprocessen.
• Je adviezen zijn helder, concreet en oplossingsgericht.
•	Je geeft milieu-planologisch advies over
bodemwetgeving.
•	Je draagt bij aan de kwaliteit van de ODR-producten
en onderneemt daarvoor ook initiatieven.
•	Je verdiept je snel in nieuwe materie, zoals de Omge
vingswet. Je adviseert daarover en treedt actief op.
•	Je fungeert als projectleider, ziet en creëert daarbij
kansen en kunt mensen binden.
•	Je verkrijgt instemming met voorstellen en plannen. Je
bent vaardig onderhandelaar en maakt goede afspraken.
•	Je draagt bij aan de ontwikkeling van informatisering
binnen het vakgebied.

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is
voor bedrijven en inwoners in de regio
Rivierenland de uitvoeringsorganisatie
voor Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (VTH). Zo’n 170 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 adviseert gemeenten over beleidsaanpassingen.
Je onderneemt actie, oefent invloed uit en weegt
wettelijke kaders tegen (bestuurlijke) wensen af.

Wat je bent en in huis hebt

Je bent…
• analytisch en gestructureerd
• communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk
• flexibel en gericht op samenwerking
• zelfsturend en ondernemend
• omgevingsbewust en politiek-bestuurlijk sensitief
• adviesvaardig en overtuigend
Je hebt…
• hbo+-werk- en -denkniveau
• minimaal vijf jaar ervaring met bodemadvisering
•	hoogwaardige kennis van bodemwet- en regelgeving
•	affiniteit met en kennis van (GEO-)informatisering
•	relevante werkervaring in een vergelijkbare adviserende
functie en/of rol
•	ervaring met projectmatig werken en met de rol van
projectleider

Wat we je bieden

We bieden je een inspirerende baan bij een jonge
organisatie. Je krijgt een prima arbeidsvoorwaardenpakket,
goede ontwikkelingsmogelijkheden en veel flexibiliteit in
werktijden en -locaties. Afhankelijk van kennis en ervaring
is het salaris schaal 10A van de CAR-UWO.

Heb je vragen?

Neem voor meer informatie over de functie contact op
met Remco Dijkstra, afdelingshoofd Specialisten & Advies,
via 06 - 46 84 97 42 of r.dijkstra@odrivierenland.nl
Neem voor meer informatie over de procedure
contact op met de HRM-administratie via
HRMadministratie@bommelerwaard.nl

Zo solliciteer je

Stuur je motivatiebrief en cv naar werken in Gelderland
werken in Gelderland
Bij gelijke geschiktheid hebben de interne kandidaten
voorrang.

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

