Ervaren Beleidsadviseur vergunningverlening, toezicht & handhaving
(VTH) (32- 36 uur per week)
Wij werken aan een omgeving waarin mensen gezond en veilig kunnen wonen en werken.
Help je mee?
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.
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 hier zien. We doen ons werk met 160 vaste collega’s en een groot aantal
inhuurkrachten. Wil je meer weten over de ODRU? Bekijk dan dit animatiefilmpje en ons jaar 2020 in
vogelvlucht. Hoe de organisatie is ingericht zie je hier.
Samen met gemeenten werken de beleidsadviseurs aan een regionale aanpak voor de verschillende
werkgebieden. Dat doen we bijvoorbeeld door met elkaar wettelijke procescriteria voor VTH-taken op te
stellen. Daarbij is het nodig om een heldere vertaalslag te maken van beleid naar uitvoering om hier
uiteindelijk ook over te kunnen rapporteren. Zo dragen we bij aan een veilige, duurzame en gezonde
fysieke leefomgeving voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Wat ga je doen?
Het werk van beleidsadviseur VTH is uitdagend en gevarieerd. Door veranderende wet- en regelgeving,
zoals de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging is het werkveld volop in beweging. In deze functie ben
je afwisselend beleidsadviseur, projectleider, aanjager of procesbegeleider. Je adviseert en faciliteert
onze gemeenten op strategisch en tactisch niveau bij het maken van keuzes die nodig zijn om tot
uitvoerbaar beleid te komen. Voor de uitvoerende clusters (vergunningverlening en toezicht &
handhaving) maak jij de verbinding van strategisch beleid naar tactiek en uitvoering.
Je bent in staat om vanuit de VTH-beleidscyclus zelfstandig, binnen gestelde kaders, werkzaamheden op
te pakken en uit te voeren. Je weet verschillende belangen en ideeën bij elkaar te brengen en op een
heldere en pakkende manier op papier te zetten. Om de cirkel rond te maken, zorg jij ervoor dat de
resultaten van onze uitvoering invloed krijgen op het gemeentelijke beleid. Vanuit jouw rol zoek je
verbinding met belanghebbenden en betrokkenen binnen en buiten onze organisatie. Je maakt mensen
enthousiast en maakt daarbij gebruik van jouw actuele kennis over de ontwikkeling in wet- en
regelgeving. Je signaleert kansen en kan die vertalen naar nieuwe initiatieven.
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 het samenbrengen en verbinden van collega’s. Je beschikt over uitstekende
gespreks- en adviesvaardigheden en bent in staat om een stevige gesprekspartner te zijn voor klanten,
bestuur, MT en collega’s. Door binnen de ODRU onze kennis en manier van werken met elkaar te delen,
zorgen we voor een continue verbetering van onze kwaliteit. Jouw ervaring en persoonlijkheid helpt ons
daarbij. Als professional zie je kansen, ben je nieuwsgierig en denk je in mogelijkheden, heb je lef en ga
je creatief om met (nieuwe) situaties.
Als jij je in deze beschrijving herkent dan kan het maar zo zijn dat wij elkaar gaan vinden.

Wat breng je mee?
•
•
•
•
•
•

•
•

Minimaal een afgeronde hbo-opleiding.
Kennis van landelijke en regionale
ontwikkelingen op het gebied van VTHbeleid (U&H strategie).
Ervaring in de rol van beleidsadviseur.
Je schrijft goede, makkelijk leesbare
stukken.
Je overtuigt mensen graag van jouw
goede ideeën en stelt kritische vragen.
Je bent bekend met de gemeentelijke
processen, hebt een goed gevoel voor
politiek-bestuurlijke verhoudingen en
begrijpt wat het betekent om vanuit een
gemeenschappelijke regeling te werken.
Minimaal vier jaar relevante werkervaring.
Affiniteit met het werkveld en de
doelstelling van de ODRU in het
algemeen.

Wat krijg je?
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•

•

•
•
•
•
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Een jaarcontract met de bedoeling om dit
om te zetten naar een contract voor
onbepaalde tijd.
Een salaris afhankelijk van opleiding en
werkervaring, maximaal functieschaal 10
(cao SGO); € 4.494,00 bruto per maand
bij een volledige werkweek.
Daar bovenop een individueel
keuzebudget van 17,05% per maand. Het
IKB is vrij opneembaar of te gebruiken
voor bijvoorbeeld aankoop van een fiets of
het kopen van extra vakantie-uren.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Volop ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling, bijvoorbeeld door het volgen
van trainingen, cursussen of opleidingen.
De mogelijkheid om je werk deels vanuit
huis te doen.
Een aantrekkelijke baan in een collegiale,
informele werkomgeving.
Een mooie en goed te bereiken
werkomgeving in het Huis voor de
Provincie in Utrecht.

Hoe is het om bij de ODRU te werken?
Vier collega’s vertellen je graag met hoeveel plezier zij bij de ODRU werken.
Meer informatie?
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Jon Pronk, afdelingshoofd ITH, telefoonnummer:
088 - 022 5079 of via j.pronk@odru.nl. Of neemt contact op met Jessica Paterson, coördinator van het
cluster Programmering ITH, telefoonnummer: 088-0225078, of via j.paterson@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.
Lijkt het je wat?
Hebben we je enthousiast gemaakt? Mail je CV met een 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.

