Voor de afdeling Toezicht zoeken wij een

toezichthouder Milieu
36 uur per week

Wat je gaat doen

•	Je voert milieucontroles uit.
•	Je behandelt klachten & meldingen.
•	Je houdt je bezig met de uitvoering van themacontroles:
natuur, bodem, lozingen, geluid, energie, veiligheid,
lucht en afval.
•	Je beoordeelt samen met de juridische handhavers de
relevantie en haalbaarheid van handhavingsbesluiten.
•	Je adviseert en informeert betrokken partijen over
maatregelen, procedures en wet- en regelgeving.
•	Je werkt samen met je collega’s aan een goed
eindresultaat.
We hebben een 24/7 milieu-incidentendienst. Indien er
ruimte beschikbaar komt kunnen we je vragen om samen
met je collega’s als coördinator milieu-incidenten zeven
weken per jaar een incidentendienst te draaien.

Wat je kunt en kent

Je hebt…
•	een (bijna) afgeronde mbo- of hbo-opleiding
•	kennis van milieuwet- en regelgeving en de Awb

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 acht regiogemeenten
en de provincie Gelderland. Samen dragen
ze bij aan een veilig en duurzaam
Rivierenland.

•	kennis en affiniteit van processen bij bedrijven
•	een rijbewijs en een eigen auto
•	ervaring als toezichthouder in het vakgebied
natuurtoezicht of lozingen (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
• bereid om te voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.2
• woonachtig binnen het ODR-gebied (pré)

Wat we je bieden

We bieden je een inspirerende baan bij een jonge organisatie
met een prima arbeidsvoorwaardenpakket en goede ontwik
kelingsmogelijkheden. Ook krijg je veel flexibiliteit in werk
tijden en -locaties. Het salaris is afhankelijk van kennis en
ervaring (schaal 8 van de cao SGO). Naast je salaris beschik
je over een vrij besteedbaar Individueel Keuzebudget (IKB)
van 17,05% van je brutosalaris.

Heb je vragen?

Neem voor meer informatie over de functie
contact op met Mark van Osch, Coördinator
Toezicht Milieu, via 06 - 46 84 97 21 of
m.vanosch@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 uiterlijk
1 februari 2021 naar Werken in Gelderland
Bij gelijke geschiktheid hebben de interne
kandidaten voorrang.

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

