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Senior Toezichthouder Bodem
Den Bosch

Sta je als Senior Toezichthouder Bodem stevig in je schoenen? Weet je alles over bodem en bouwstoffen en de normen die daar
bij horen? Hou je graag toezicht en wil je dit samen met je collega’s naar een hoger plan tillen? Wil je werken bij de overheid en
je inzetten voor de leefomgeving in Noordoost-Brabant, solliciteer dan nu!

Over Omgevingsdienst Brabant Noord
De ODBN opereert, als een van de grootste Omgevingsdiensten in Nederland, in een complex, snel veranderend speelveld. Dat
maakt dat zij als jonge, energieke organisatie snel groeit en voorop wil lopen in een nieuwe manier van werken. Samen met zo’n
300 betrokken collega’s zet jij je dagelijks in om te zorgen dat ruim 1 miljoen Brabanders veilig kunnen wonen, werken en
recreëren. In een gebied met industrie en de hoogste dichtheid van agrarische bedrijven in Nederland. Daarbij spelen
verschillende belangen een rol. ODBN ziet het als uitdaging om deze met elkaar te verenigen op basis van kennis van zaken en
het delen ervan. Een veilige leefomgeving voor iedereen met respect voor de natuur, werken aan een kenniscentrum voor
landbouw en groene wetgeving. Met oog voor alle milieuaspecten en duurzame ontwikkeling voor de landbouw en industrie.
Binnen deze dynamiek doe jij betekenisvol en belangrijk werk. Kijk op http://www.odbn.nl voor meer informatie.

Het belang van een gezonde en vitale bodem is steeds belangrijker voor de grote maatschappelijke opgaven waar we ook in
Noordoost Brabant voor staan. Hierbij moet je denken aan de energietransitie, klimaatverandering en voedselvoorziening,
invoering van de Omgevingswet en behoud van natuur.

Als vakgroep zijn wij ons bewust van de huidige en toekomstige opgave. We bezitten veel kennis en ervaring en delen deze actief
met andere omgevingsdiensten. Jouw toekomstige team bestaat uit (agrarisch en industriële) vergunningverleners en
toezichthouders, waarbinnen de vakgroep bodem als zelfstandige groep functioneert voor het hele ODBN-gebied. Je komt terecht
in een informeel en enthousiast team van ongeveer 30 mensen. De vakgroep bodem bestaat nu uit 8 personen die graag hun
steentje bijdragen aan een beter milieu.

Functie
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Wat ga je doen als Senior Toezichthouder Bodem?

Je houdt je voornamelijk bezig met toezicht op het besluit bodemkwaliteit, de Wet bodembescherming en inrichtinggebonden
bodemtoezicht. Dit doe je voor onze deelnemende gemeenten en de provincie. Als na toezicht blijkt dat handhaving moet
plaatsvinden, is dat ook een taak die jij uitvoert, vaak in samenwerking met jouw vakcollega’s of collega’s van andere disciplines
zoals juristen. Als casemanager ben je direct betrokken bij bestuurlijk gevoelige projecten.

Je functioneert ook in grotere (keten-)projecten als Senior Toezichthouder. Deze projecten bestaan bijvoorbeeld uit onderzoek in
samenwerking met een adviseur bodem en onze handhavingspartners zoals waterschap en Inspectie Leegomgeving & Transport (
IL&T). Je voert zelfstandig controles uit bij bedrijven waar bodem de belangrijkste milieucomponent is. Daarnaast ondersteun je
integrale toezichthouders tijdens bedrijfscontroles en voorziet hen gevraagd en ongevraagd van advies over bodemgerelateerde
thema’s. Je draagt bij aan het vergroten van kennis en vaardigheden van collega’s. Ook als het gaat om aspecten waar je zelf niet
direct toezicht op uitoefent.

Je neemt deel aan projectteams zoals branchegericht toezicht (denk hierbij aan verwerking kunstgras en toezicht bij
grondbanken.

Je voert toezicht en handhaving uit op complexe bodemsaneringen GBT's en grote infrastructurele werken, complexe inrichtingen
en complexe toepassingen Bbk.

Je bent mede verantwoordelijk voor de toezichts- en handhavingscomponenten in het regionale uitvoeringsbeleid bodem. (bv
handreiking PFAS Brabant )

Profiel
Wat vragen wij van jou?

·
·
·
·
·
·

Je hebt ervaring als Senior Toezichthouder Bodem.
Je hebt actuele en aantoonbare kennis van in ieder geval het Besluit bodemkwaliteit, de Wet bodembescherming
WABO.
Je hebt een hbo of wo-opleiding of vergelijkbaar werk- en denkniveau met als specialisatie milieukunde, bodem of
vergelijkbare studie.
Het integrale toezicht wordt steeds belangrijker en vandaar dat je in staat bent om innoverend, analytisch en planmatig
te werken.
Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en vanzelfsprekend is je mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid uitstekend. Je bent in staat om klantrelaties op te bouwen en te onderhouden.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Aanbod
Wat heeft ODBN te bieden?

Een boeiende werkomgeving, met betrokken collega’s met kennis van zaken. Een modern en prettig kantoor waar de faciliteiten
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goed voor elkaar zijn.
ODBN vindt de balans tussen werk en privé erg belangrijk. Flexibele invulling van je werktijden is dan ook geen probleem. Want
als jij goed in je vel zit, kunnen we gezamenlijk meer bereiken. Doordat we zoveel mogelijk digitaal werken, kun je plaats- en
tijdsonafhankelijk werken. We hebben zeer goede thuiswerkfaciliteiten.

De arbeidsvoorwaarden zijn ook goed geregeld. De Brabantse omgevingsdiensten vallen onder de CAO Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties.

Naast een boeiende werkomgeving en je salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) ter hoogte van 17,05% van je
salaris. Dit kun je onder andere gebruiken om extra verlof te kopen. Ook hebben we een paar specifieke regelingen, zoals:
·
·
·
·
·
·

Vergoeding woon-werkverkeer van € 0,19 en een thuiswerkvergoeding van € 3,00 per dag.
Sporten tegen een sterk gereduceerd tarief bij Sportiom en LACO.
Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
Een pensioenregeling bij het ABP.
De functie van Senior Toezichthouder Bodem is ingedeeld in functieschaal 10. Dat betekent een salaris minimaal €
2.973,- en maximaal € 4.494,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek.
In eerste instantie gaat het om een dienstverband voor één jaar, gevolgd door een mogelijke omzetting naar een vast
dienstverband.

Reageren
ODBN heeft de Werving en Selectie voor de vacature exclusief uitbesteed aan Atelier van Buiten/ CeresRecruitment. Voor vragen
over de vacature of procedure: Gert Bijker 06-29 239 042 gert.bijker@ceresinterimsolutions.nl of Stephan Temmink
0613128199 s.temmink@vanbuiten.nl

Competenties
Flexibiliteit
Integriteit
Stressbestendigheid
Verantwoordelijkheid
Zelfstandigheid
Analytisch vermogen
Visie
Klantgerichtheid
Mondelinge communicatie
Omgevingsbewustzijn
Overtuigingskracht
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
Initiatief
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Kwaliteitsgerichtheid
Nauwkeurigheid
Plannen en organiseren
Resultaatgerichtheid
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