Voor de afdeling Toezicht zoeken wij

toezichthouders Milieu
36 uur per week

Wij vragen zowel startende als ervaren toezichthouders
(complexe bedrijven) om te solliciteren.

Wat je gaat doen

•	Je voert zelfstandig milieucontroles uit bij agrarische of
industriële bedrijven.
• Je behandelt klachten en meldingen.
•	Je houdt je bezig met de uitvoering van aspectcontroles
voor de thema’s lozingen, geluid, veiligheid, lucht en afval.
•	Je beoordeelt samen met de juridische handhavers de
relevantie en haalbaarheid van handhavingsbesluiten.
•	Je levert inzet bij de overleggen met externe
samenwerkingspartners en interne werkgroepen.
•	Je adviseert en informeert betrokken partijen over
maatregelen, procedures en wet- en regelgeving.
•	Je werkt samen aan een goed eindresultaat.
De ODR heeft een 24/7 incidentendienst. Indien er ruimte
beschikbaar komt kunnen we je vragen om samen met je
collega als coördinator milieu-incidenten zeven weken per
jaar een incidentendienst te draaien. Je moet snel beschikbaar kunnen zijn buiten werktijden. Tijdens de incidentendienst maak je gebruik van onze dienstauto.

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is
voor bedrijven en inwoners in de regio
Rivierenland de uitvoeringsorganisatie
voor Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (VTH). Zo’n 200 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 (bijna) afgeronde mbo- en/of hbo-opleiding
• kennis van milieuwet- en regelgeving
•	kennis/affiniteit met agrarische/industriële bedrijven
• een rijbewijs en een eigen auto
• ervaring met het uitvoeren van geluidsmetingen is een pré
Je bent…
• duidelijk, daadkrachtig en to-the-point
• stressbestendig, flexibel en gedreven
• een denker in mogelijkheden in plaats van problemen
•	in staat om mogelijke risico’s, afwijkingen en overtredingen
te signaleren

Wat we je bieden

We bieden een inspirerende baan bij een jonge organisatie
met veel mogelijkheden. Je krijgt veel flexibiliteit in werktijden en -locaties. Het salaris wordt bepaald op basis van
opleiding en ervaring. Startende medewerkers worden
opgeleid door onze senior toezichthouder.

Heb je al ervaring, dan vind je bij ons collega’s
met wie je kunt sparren over complexe zaken,
die open staan voor jouw inbreng en die ook
graag hun kennis met jou delen.

Heb je vragen?

Voor meer informatie over de functie kun je
contact opnemen met Martin Groeneveld,
afdelingshoofd Toezicht, via 06 - 25 45 69 80
of m.groeneveld@odrivierenland.nl
Voor meer informatie over de procedure
kun je een e-mail sturen naar
HRMadministratie@bommelerwaard.nl

Zo solliciteer je

Stuur je motivatiebrief en cv
naar Werken in Gelderland

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

