Meerdere Vergunningverleners / Adviseurs Milieu
senior en junior
voor de agrarische en industriële sector
24-36 uur per week
We zijn met steeds meer mensen in ons kleine land. Zo voeren we met z’n allen de druk op het milieu,
onze omgeving en elkaar steeds verder op. Om de omgeving waarin wij werken en leven nu en voor
de toekomst gezond te houden, is het nodig dat we kritisch zijn op hoe we voor die omgeving zorgen
en waarmee we die omgeving inrichten en er voor waken dat dat ook zo blijft. Dat is in de kern het
werk van een omgevingsdienst.
Wie zijn we en wat doen we
De ODRU ondersteunt vijftien gemeenten bij de uitvoering van hun milieu- en omgevingstaken. Welke
taken dat allemaal zijn, kun je zien in dit animatiefilmpje. We doen ons werk met ruim 200 collega’s.
Als het gaat om ons werk houden we ons bezig met verlenen van milieuvergunningen, het afhandelen
van meldingen en het houden van toezicht. Wij stimuleren bedrijven een bijdrage te leveren aan de
energietransitie en groei naar een circulaire economie. Samen met gemeenten en ondernemers wordt
binnen de wettelijke kaders gezocht naar mogelijkheden om gewenste ontwikkelingen te realiseren en
gelijktijdig een goed woon- en leefklimaat in de omgeving te behouden of zelfs verder te verbeteren
(Win-win-situaties).
Voor de afdeling Beleid & vergunningen zoeken wij een senior Vergunningverlener/Adviseur
Milieuvergunningen voor de agrarische sector en een senior en een junior voor de industriële
sector.
Wat ga je doen?
Samen met tien adviseurs van het hechte cluster behandel je (complexe) aanvragen voor
voornamelijk vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en meldingen in het kader van bijvoorbeeld de
Wet milieubeheer en de Wabo. Je overlegt met bedrijven, (overheids-) instanties en particulieren en je
toetst of vergunningen en de algemene regelgeving toereikend zijn. Je levert ondersteuning bij de
afhandeling van integrale ruimtelijke plannen voor wat betreft het onderdeel milieuzonering. Je neemt
deel aan interne projecten en levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling vanuit je vakgebied. Je
onderhoudt contacten met de gemeenten om goed op de hoogte te blijven van de lokale situatie,
specifieke wensen en omstandigheden.
Wanneer hebben wij een match?
Bij de ODRU is samenwerken en teamgeest een groot goed. We zoeken dan ook uitdrukkelijk een
collega die energie haalt uit samenwerken binnen een team. Daarnaast is het fijn als je procesmatig
kunt werken en goed kunt plannen. Op basis van jouw kennis en kunde lever je een bijdrage aan de
doorontwikkeling van onze producten en diensten en draag je bij aan de continue verbetering van
onze kwaliteit. Als ervaren vergunningverlener bent je een vraagbaak en sparringpartner voor
collega’s en externe partners en je kan een mentor zijn voor junior vergunningverleners. Ben je naast
dit alles ook nog eens iemand die kansen ziet, nieuwsgierig en stressbestendig is èn beschikt over
een gezonde dosis lef en creativiteit, dan kan het maar zo zijn dat we elkaar gaan vinden

Wat heb je ?
•

•
•
•
•
•

Minimaal een afgeronde hbo-opleiding;
bijvoorbeeld milieukunde of een andere
relevante opleiding in het vakgebied.
Aanvullende relevante cursussen en/of
trainingen zijn een pré, maar zijn niet
noodzakelijk.
Actuele kennis van de wet- en regelgeving,
zoals de Wabo, de Wet milieubeheer en de
Omgevingswet.
Minimaal 1 jaar (relevante) werkervaring.
Je voldoet aan de kwaliteitscriteria VTH 2.2.
Affiniteit met het werkveld en de doelstelling
van de ODRU in het algemeen.

Wat krijg je?
•
•
•

•
•
•

Een aantrekkelijke baan in een collegiale,
informele werkomgeving.
De mogelijkheid om je werk deels vanuit huis
te doen.
Een salaris afhankelijk van opleiding en
ervaring van € 2.756,00 tot € 4.494,00 (schaal
9 of 10) bruto per maand bij een 36-urige
werkweek.
Een individueel keuzebudget van 17,05% per
maand.
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling,
bijvoorbeeld door het volgen van trainingen,
cursussen of opleidingen.

Hebben we een match maar voldoe je nog niet volledig aan de eisen? Als je wilt groeien en
ontwikkelen aarzel dan niet om te solliciteren. Wij willen jou snel ontmoeten!
Meer informatie?
Heb je nog inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Wendy van de Logt, coördinator,
telefoonnummer: 088- 0225024 of via w.vandelogt@odru.nl. Heb je vragen over de procedure neem
dan contact op met Marcel Tijdhof, recruiter, via ODRU@all4people.nl. Hij belt of mailt je dan binnen
24 uur terug.
Wil je meer weten over wie wij zijn en wat we doen? Bekijk eens ons jaar 2020 in vogelvlucht of kijk op
het YouTubekanaal van all4people voor video’s die een indruk geven over de ODRU in het algemeen
en de mensen die er werken. Hoe de organisatie is ingericht zie je hier.
Enthousiast?
Hebben we je enthousiast gemaakt? Mail je CV met korte en krachtige motivatiebrief naar
ODRU@all4people.nl.
We horen graag van je!
*** Kijk voor nog meer vacatures op de website van de ODRU en All4people ***
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

