ODR is op zoek naar een

vergunningverlener Milieu
industrieel 36 uur per week

Wat je gaat doen

•	Je behandelt meervoudige aanvragen voor een
omgevingsvergunning.
•	Je beoordeelt de activiteit milieu in meervoudige
aanvragen voor een omgevingsvergunning.
• Je beoordeelt milieurapportages en handelt deze af.
•	Je beantwoordt inhoudelijke vragen van opdrachtgevers, burgers en aanvragers.
•	Je organiseert overleg met opdrachtgevers, bedrijven
en adviseurs, voorlichting, inspraakprocedures en
burgerparticipatie.
•	Je coördineert procedures, zowel intern als extern.
Daarbij besteed je aandacht aan alle stakeholders en
aan relevante regelgeving, zoals de Waterwet, Wnb en
Flora- en Faunawet.
•	Je doet voorstellen voor de ontwikkeling of wijziging
van technisch-inhoudelijke beleidsaspecten.
•	Je signaleert ontwikkelingen in je vakgebied en je
vertaalt ze naar consequenties voor de dienst en voor
opdrachtgevers.
•	Je neemt deel aan projecten vanuit je vakgebied.
•	Je draagt bij aan inhoudelijke aspecten en
kwaliteitsbewaking.

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.

Wat je bent en in huis hebt

Je bent…
• klant- en resultaatgericht
• flexibel en gericht op samenwerking
• besluitvaardig, daadkrachtig en gedreven
Je hebt…
•	relevant hbo- werk- en -denkniveau
•	minimaal vijf jaar relevante en aantoonbare
werkervaring met milieu
• ervaring met omgevingsvergunningen
•	ervaring met het omgaan met politieke gevoeligheid
van zaken
• affiniteit met dienstverlening
• rijbewijs B
•	en je voldoet aan de VTH-kwaliteitscriteria zoals
opgenomen in hoofdstuk 3 van “Kwaliteitscriteria 2.1”
voor de klassen I, II en III

arbeidsmarkttoelage. Ook krijg je veel flexibiliteit in
werktijden en -locaties. Afhankelijk van kennis en ervaring
is het salaris schaal 10 van de CAR-UWO.

Heb je vragen?

Neem voor meer informatie over de functie contact op
met Marcel Keijman, afdelingshoofd Vergunningverlening
via 06 - 46 84 97 22 of m.keijman@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
erken in Gelderland
Bij gelijke geschiktheid hebben de interne kandidaten
voorrang.

Wat we je bieden

We bieden je een inspirerende baan bij een jonge
organisatie. Je krijgt een prima arbeidsvoorwaardenpakket,
goede ontwikkelingsmogelijkheden en eventueel een

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

