Specialist Geluid (junior-medior-senior)
Informatie
Plaats

's-Hertogenbosch

Salarisindicatie

Tussen €2798 en €5247

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

32 - 36 uur

Publicatiedatum

14-03-2022

Werk- en denkniveau

WO,HBO

Sluitingsdatum

30-09-2022

Schaal

Schaal 9 t/m 11

Vacature Tekst

Specialist Geluid (junior-medior-senior)
Werkplek:

Thuis en op ons kantoor in ’s-Hertogenbosch

Salaris:
Minimaal € 2.798,- en maximaal € 5.247, - (o.b.v. 36 uur,
schaal 9, 10 of 11, cao SGO, salaristabel dec. 2021)
Aantal uur:

32-36 uur per week

Dienstverband:
aanstelling

In 1e instantie een jaarcontract en aansluitend een vaste

Type organisatie:

Overheid, Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

Typisch ODBN:
Dynamische organisatie met een groot hart voor de
Brabantse leefomgeving. Denk aan natuur en milieu,
en genieten.

wonen, werken, recreëren

Werken bij een overheidsinstantie waar je het verschil kan maken!
De Omgevingsdienst Brabant Noord is een overheidsorganisatie die volop in beweging is. Wij dragen bij aan een gezonde en
veilige leefomgeving in Brabant en daar zijn we trots op. Samen met je collega’s van het team Specialisten vorm je een dynamisch
en gezellig team gericht op verdere door ontwikkeling die bijdraagt aan de brede maatschappelijke context van de ODBN.
Wat ga je doen?
Als Specialist geluid draag je aantoonbaar bij aan een juiste balans tussen geluid en omgeving. Jij weet namelijk waar en wanneer
het stil moet zijn en waar en wanneer we (meer) geluid toe kunnen laten. Dit doe je o.a. door:
·
·
·
·
·

Het beoordelen van rapporten over bijvoorbeeld industrielawaai, wegverkeerslawaai en geluid in ruimtelijke
vraagstukken;
Je adviseert in - en extern over de toepassing van beleid- en regelgeving van jouw specialisatie;
Je werkt samen met je collega-specialisten en met je collega’s van vergunningverlening, handhaving en toezicht aan
specialistische deeladviezen;
Zodra je weet dat nieuw uitvoeringsbeleid nodig is of bestaand beleid aangepast moet worden, neem jij proactief de
juiste stappen;
Daar waar nodig ondersteun je bij geluidmetingen buiten je ‘normale uren’.

Bovenstaande taken verricht je als je als medior binnenkomt bij de ODBN. Deze functie zit in salarisschaal 10 (€ 3.017,- tot €
4.562,- bruto per maand).
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Kom je als junior of als zij-instromer binnen in onze organisatie? Daar staan we zeker voor open! We zorgen voor de juiste
begeleiding en je verricht dan in het begin vooral ondersteunende werkzaamheden voor je collega’s die jou inwerken. De junior
functie zit in aanloopschaal 9 (€ 2.798,- tot € 4.109,- bruto per maand), waarbij je op termijn door kunt stromen naar
functieschaal 10.
Kom je als senior binnen? Dan fungeer je vooral als primus inter pares op inhoud voor de collega geluidspecialisten. Je zorgt voor
kennisoverdracht tussen collega’s en het ‘meenemen’ van collega’s in jouw dagelijkse praktijk. Deze functie zit in salarisschaal 11
(€ 3.615,- tot € 5.247,- bruto per maand).
Het team
Je bent onderdeel van een team van circa 30 deskundigen met de specialismen geur, lucht, geluid, bodem, RO en externe
veiligheid. De specialisten van de ODBN lopen voorop om de uitvoering van beleid in te brengen en leidend te laten zijn aan
regionale tafels om ditzelfde beleid te actualiseren. Binnen deze dynamiek doe jij betekenisvol en belangrijk werk.
Wat vragen we van jou?
·
·
·
·
·
·

Je hebt aantoonbaar HBO/WO werk- en denkniveau;
Op jouw cv staat bij voorkeur minstens drie jaar relevante werkervaring als geluidspecialist/adviseur geluid. Ben jij die
junior? Dan lezen we graag terug in je brief waarom deze vacature je zo aanspreekt;
Je beschikt over goede adviesvaardigheden, kunt helder communiceren en rapporteren;
En je hebt gevoel voor en bij het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving;
Een flexibele instelling en je verantwoordelijk voelen voor je werk en de deadlines is voor jou een logische houding;
Meedenken én vooruitdenken vind je vanzelfsprekend en je handelt daar ook naar.

Ben jij de senior? Dan vragen we het volgende van je
Als Senior Specialist geluid sta je stevig in jouw schoenen en van nature neem je graag de lead in de meest complexe dossiers.
Dat doe je o.a. omdat je blij wordt om aan basis te staan van beleidsontwikkeling en de doorontwikkeling van collega’s. Een
hoge kwaliteit nastreven staat namelijk hoog in je vaandel. Vanzelfsprekend heb je een helicopterview en ben je nieuwsgierig; je
kijkt verder dan de grenzen van de ODBN en je eigen werkgebied, omdat je weet dat daar de ontwikkelingen plaats vinden die
impact hebben op de beleidsontwikkelingen. Je hebt minstens vijf jaar relevante werkervaring als geluidspecialist/geluidadviseur.
Wat hebben we jou te bieden?
Naast veel flexibiliteit, samenwerking met gedreven collega’s, lekkere koffie en humor is er veel aandacht voor je persoonlijke
ontwikkeling binnen de ODBN. Wat we je nog allemaal bieden en wat onze organisatie kenmerkt lees je op
www.odbn.nl/werkenbij.
Meer weten en solliciteren?
Wil je inhoudelijk meer weten over de functie? Bel dan met Rick van Sambeeck, teammanager Specialisten, op 06-23178944. Of
met Pieter Jans, coördinator specialisten, op 06-27870620.
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Dan kun je terecht bij de assistent HR (afdeling HRM), bereikbaar op nummer 088 7430000.
Solliciteren kan via de website www.werkeninnoordoostbrabant.nl. Hier kun je bij de vacature voor Specialist geluid,
vacaturenummer 2022-10, je motivatie en CV uploaden. Je motivatie kun je richten aan Rick van Sambeeck.
In het kader van ons integriteitbeleid vragen we bij indiensttreding om een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).

Acquisitie wordt niet in behandeling genomen.

Competenties
Flexibiliteit
Klantgerichtheid
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Omgevingsbewustzijn
Overtuigingskracht
Kwaliteitsgerichtheid
Nauwkeurigheid
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