Projectleider Bijdragen aan kerninstrumenten (8-16 uur per week)
We zijn met steeds meer mensen in ons kleine land. Zo voeren we de druk op het milieu, onze omgeving
en elkaar steeds verder op. Een goede omgevingsdienst is daarom onmisbaar voor elke gemeente. Wij
zijn een proactieve, klantgerichte kennisorganisatie met een breed aanbod aan producten en diensten.
Met elkaar zorgen we voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.
Wie zijn we en wat doen we
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de
regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dat doen we met een breed
scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen
en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke
ordening en toezicht en handhaving. We werken met 150 vaste collega’s en een flexibele schil van
inhuurkrachten. Wil je meer weten over de ODRU? Bekijk dan dit animatiefilmpje.
Wat ga je doen
We zoeken een projectleider Bijdragen aan kerninstrumenten. De projectleider gaat aan de slag binnen
het programma Omgevingswet. De opdracht is om aan de hand van een plan van aanpak de ODRU door
te ontwikkelen, zodat zij kwalitatief en efficiënt kan bijdragen aan de kerninstrumenten van haar
gemeenten. Het gaat hierbij onder andere om collega’s te begeleiden bij het opstellen van basisadviezen
omgevingsplan en omgevingsvisie en samen te kijken naar de processen rond het bijdragen aan
kerninstrumenten.
In het vervolg op de basisadviezen willen we de mogelijkheden voor regionale afstemming tussen de
ODRU-gemeenten onderzoeken. De eerste contacten hiervoor zijn gelegd. We zoeken iemand die de
bestaande energie kan gebruiken om met respect voor de uitgangspunten van de Omgevingswet een
werkbare situatie voor de omgevingsdienst te creëren.
Het programmateam Omgevingswet is een enthousiast en actief team, dat de opdracht heeft met de
ODRU en haar gemeenten goed voorbereid op de startstreep van de Omgevingswet te verschijnen. De
interactie met de gemeenten is actief en kritisch.
We zoeken een toegewijd projectleider met ervaring in de wereld van de Omgevingswet en die in staat is
om collega’s het vertrouwen te geven een horde te kunnen nemen. Een verbinder die het doel voor ogen
heeft en kan meebewegen met de ontwikkelende wereld van de Omgevingswet.
Procedure
Is deze opdracht iets voor jou, of heb je kandidaten die je wilt aanbieden? Meld je dan voor vrijdag 16
april via deze link aan bij het dynamisch aankoopsysteem van de ODRU. De aanvraag sluit op vrijdag 16
april 2021 om 12:00 uur.
Planning
De (online) interviews zijn gepland in week 16 en week 17. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn,
ontvangen uiterlijk op maandag 19 april 2021 bericht via CTM. Overige kandidaten ontvangen na de
gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.
Vragen
Heb je inhoudelijke vragen over de vacature? Stel ze via omgevingswet@odru.nl. Voor hulp bij het
aanmelden kun je contact opnemen met inhuurdesk@odru.nl

Wat zijn de vereisten / knock-outcriteria?

Wat zijn de gunningscriteria?

1. Geschreven motivatie door de kandidaat in
correct Nederlands. Het cv en motivatiebrief
dienen in één document te worden toegevoegd.
2. Aantoonbare werkervaring als projectleider.
3. Aantoonbare kennis en ervaring met de
Omgevingswet en de kerninstrumenten.

1.Aantoonbare werkervaring bij een
omgevingsdienst.
2. Beschikt over een eigen relevant netwerk
binnen de provincie Utrecht.

Over welke competenties beschik jij?
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Projectmatig werken
Resultaatgericht
Zowel oog voor detail als helicopterview
Empathisch/inlevingsvermogen
Samenwerkend
Verbindend
Motiverend
Stimulerend
Communicatief vaardig, zowel mondeling
als schriftelijk
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Functieschaal 10/11
Startdatum zo snel mogelijk
Einddatum 31 december 2021
Optie tot verlenging
Contracturen: 8-16 uur per week
(starten met 16 uur is wenselijk)
Opleidingsniveau: minimaal HBO

