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Vacature Tekst

MogelijkMaker / MILIEU
32 uur per week

Ben jij de MogelijkMaker die adviezen kan geven over lokale milieutaken? Bijvoorbeeld over bodemkwaliteit, weg- en
verkeersgeluid? Kun jij de verwachtingen van inwoners en collega’s overtreffen? Dan hebben wij jou veel te bieden!

MogelijkMaker
Als trotse en enthousiaste MogelijkMaker lever je HeuseService: je stelt de klant centraal, gaat de dialoog aan, werkt samen,
spreekt aan en neemt verantwoordelijkheid. Klanten en collega’s voelen zich door jou gehoord en geholpen. In plaats van
drempels, zie jij mogelijkheden. Op deze manier geef je handen en voeten aan onze slogan: Dromen. Doen. Heusden.

Wij zoeken
Iemand die advies kan geven op het brede terrein van lokale milieutaken. Denk dan aan adviesaanvragen op het gebied van
bodemkwaliteit, verontreiniging, sanering, warmte-koude opslag, industrie-, weg- en verkeersgeluid, luchtkwaliteit en
natuurbescherming. Als MogelijkMaker denk je mee met de in- en externe adviesvrager. Vaak zijn er meerdere stakeholders met
uiteenlopende wensen die vragen om een advies. De belangen zijn groot en daarom maak jij zorgvuldige afwegingen en realiseer
je je dat jouw advies ertoe doet.
Je bent het eerste aanspreekpunt op het gebied van milieuvragen voor onze inwoners, medeoverheden en bedrijven. Of het nu
gaat om agrarische of andere bedrijven die vragen hebben over stikstof of PFAS, of een natuurvereniging die zich inzet voor een
betere luchtkwaliteit. Beiden weten jou te vinden!
Verder werk je mee aan grote projecten op zowel het gebied van infrastructuur, bedrijventerreinen als woningbouwlocaties. Je
werkt snel en grondig en zoekt voor jouw werk ook anderen op binnen én buiten de organisatie.
Tot slot blijf je op de hoogte van relevante wet- en regelgeving en blijf je jezelf bijscholen in jouw vakgebied. Veel wet- en
regelgeving op dit gebied staat in de Omgevingswet. Daar waar een vertaling nodig is naar de lokale situatie ben jij aan zet en
maakt hiervoor beleid. Je toetst het beleid en geeft mogelijke verbeteringen aan. Je hebt een antenne voor politieke en
maatschappelijke ontwikkelingen op dit vlak, signaleert mogelijkheden en komt met een aanpak. Ook ben je een sparringpartner
voor het bestuur.

Wij vragen
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Ben jij onze nieuwe milieuspecialist? Zie jij zowel extern als intern de kansen en benut je deze? Dan zijn we op zoek naar jou!
Je hebt HBO werk- en denkniveau en hebt bij voorkeur ervaring in een bestuurlijke context. Verder heb je kennis van lokale
politieke- en beleidsprocessen en kun je daarbinnen praktisch en creatief bewegen. Je bent klant- en resultaatgericht en het
integraal en vernieuwend werken is je op het lijf geschreven. Uiteraard ben je ook een gezellige en fijne collega.

Wij bieden
Een uitdagende functie in een dynamische organisatie, waarbij je jezelf kunt ontplooien. Het salaris is afhankelijk van opleiding en
ervaring en bedraagt maximaal
€ 4.048 bruto per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 9). Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget van
17,05% dat je voor meerdere dingen kunt inzetten (inkomen, verlof, opleiding en dergelijke). een goede balans tussen werk en
privé bieden wij de mogelijkheid om flexibel te werken.

Het is een structurele functie. Wij bieden je in eerste instantie een jaarcontract aan.

Reageren
Deze vacature blijft openstaan totdat we een geschikte kandidaat hebben gevonden. Stuur via
www.werkeninnoordoostbrabant.nl je cv en motivatiebrief. Manager Jolanda Verbiesen van het cluster Duurzame ontwikkeling
vertelt je graag meer over deze vacature. Je kunt haar bereiken via (073) 513 17 89.

Competenties
Zelfstandigheid
Regisseren
Kwaliteitsgerichtheid

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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