Voor de afdeling Toezicht zoeken wij een

toezichthouder Milieu
36 uur per week

Wat je gaat doen

• J e voert integrale milieucontroles uit, ook bij complexe
bedrijven en stelt meerjarentoezichtplannen op.
• Daarnaast voer je aspectcontroles uit voor lozingen,
geluid, energie, lucht en afval.
• Je voert ook diepgaand administratief toezicht uit voor
administraties zoals E-PRTR, ketentoezicht en EEP.
• Je bent actief in projecten, overlegt met externe
partners en stuurt interne werkgroepen aan.
• Je bent voortrekker bij toezicht- en handhavings
projecten en begrijpt de behoeften van de klant.
• Als projectleider verzorg je de voorbereiding en
uitvoering van projecten. Je bewaakt het budget en
werkt aan een goed eindresultaat.
• Je signaleert en rapporteert risico’s, afwijkingen en
overtredingen. Je adviseert over te nemen maatregelen.
• Met de juridische handhavers beoordeel je
handhavingsbesluiten.
• Bij overtredingen stel je een constateringsrapport en
-brief op. Je adviseert en informeert partijen over
regelgeving en procedures.
• Voor toezicht en handhaving werk je nauw samen met
andere disciplines.

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.

• J e draagt zorg voor een complete registratie en
dossieropbouw van je bevindingen.
• Je signaleert vakinhoudelijke ontwikkelingen en levert
input voor operationele processen en beleid.
• Je behandelt klachten en meldingen.
• Als incidentcoördinator draai je periodiek mee binnen
de 24/7-incidentendienst voor bouwen en milieu.

Wat we je bieden

Wat je bent en in huis hebt

Heb je vragen?

Je bent…
• klant- en resultaatgericht
• flexibel, besluitvaardig en gedreven
Je hebt…
• minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied
van milieu
• bij voorkeur vijf jaar ervaring
• een aanvullende opleiding op het gebied van
PGS-richtlijnen, NER, BBT, IPPC, EV, Bevi, Revi, PRTR,
afvalverwerking (pre)
• kennis van omgevingsrecht, bestuursrecht, (diepgaand)
administratief toezicht, toetsingstechnieken en auditing
• rijbewijs B en eigen vervoer

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

Neem voor meer informatie over de functie contact op
met Nynke Jongema, afdelingshoofd Toezicht a.i.,
via 06 - 53 24 51 45 of n.jongema@odrivierenland.nl
Neem voor meer informatie over de procedure contact
op met HRMadministratie@bommelerwaard.nl

Zo solliciteer je

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

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

