
 

 

 
 
 
 

Adviseur Klimaat, Energie en Duurzaamheid  
voor 32 tot 36 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 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. 
 
Vanuit de ODRU ondersteunen en adviseren we gemeenten op het gebied van duurzaamheid. Daarbij 
houden we ons bezig met uiteenlopende onderwerpen zoals de Regionale Energiestrategie, de 
transitievisie warmte, duurzaam bouwen en praktische projecten gericht op het verduurzamen van 
woningen, bedrijven en gemeentelijke gebouwen. 
 
Wat ga je doen? 
Het werk van de adviseur Klimaat, Energie en Duurzaamheid (KED) is uitdagend en gevarieerd. Zo ben 
je afwisselend beleidsadviseur, projectleider, aanjager, procesbegeleider en soms ook uitvoerder. Vanuit 
jouw rol zoek je verbinding met belanghebbenden en betrokkenen binnen en buiten de gemeentelijke 
organisaties. Je maakt mensen enthousiast en maakt daarbij gebruik van jouw actuele kennis over 
energievraagstukken. Je treedt op als adviseur van gemeenten en vertaalt hun wensen met betrekking tot  
de energietransitie naar haalbare maatregelen en/of projecten. Je signaleert kansen en kan die vertalen 
naar nieuwe initiatieven. Ook andere duurzame onderwerpen zoals circulair bouwen kunnen in jouw werk 
aan de orde komen. 
 
Wanneer hebben wij een match? 
Binnen de ODRU is samenwerken in een team heel belangrijk. We zoeken dan ook nadrukkelijk een 
collega die hier energie uithaalt. Door binnen het team 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 ben je stressbestendig, zie je kansen, ben je nieuwsgierig, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.odru.nl/organisatie/wie-zijn-wij/
https://www.youtube.com/watch?v=IYwAlx-frkY&t
https://youtu.be/a9-w7wVMwGM
https://youtu.be/a9-w7wVMwGM
https://www.odru.nl/organisatie/organigram/


 

 

 
 
 
 
 

 
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 Justine Jonkers, coördinator cluster Klimaat, ROM en 
Beleid. Dat kan telefonisch op 088-0225073 of per mail: j.jonkers@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? Laat dan uiterlijk op 19 januari 2022 weten waarom jij de persoon 
bent die wij zoeken. Mail je CV met een korte en krachtige motivatiebrief naar ODRU@all4people.nl.  
De sollicitatiegesprekken worden gevoerd in de week van 24 tot en met 28 januari 2022.  
  

 
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. 

 

Wat krijg je? 

 

• 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,- bruto per maand bij 
een 36-urige 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. 

• Een aantrekkelijke baan in een collegiale, 
informele werkomgeving.  

• Een mooie en goed te bereiken werkplek 
in het Huis voor de Provincie in Utrecht.   

• De mogelijkheid om, in overleg, je werk 
deels vanuit huis te doen. 

Wat breng je mee? 
 

• Minimaal een afgeronde hbo-opleiding. 

• Kennis van landelijke en regionale 
ontwikkelingen m.b.t. de energietransitie. 

• Ervaring in zowel de uitvoering als in de 
rol van projectleider en beleidsadviseur.  

• Je bent bekend met gemeentelijke 
processen, hebt een goed gevoel voor 
politiek-bestuurlijke verhoudingen en 
begrijpt wat het betekent om vanuit een 
gemeenschappelijke regeling te werken.  

• Tenminste twee jaar relevante 
werkervaring. 

• Affiniteit met het werkveld en de 
doelstelling van de ODRU.  

https://youtu.be/71GZ00BoBXk
mailto:j.jonkers@odru.nl
mailto:ODRU@all4people.nl
mailto:ODRU@all4people.nl
https://www.odru.nl/organisatie/werken-bij/
https://all4people.nl/vacatures/

