Senior vergunningverlener Milieu
Informatie
Plaats

's-Hertogenbosch

Salarisindicatie

Tussen €2973 en €4494

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

36

Publicatiedatum

22-12-2021

Werk- en denkniveau

HBO

Sluitingsdatum

23-06-2022

Schaal

Schaal 10

Vacature Tekst

Senior vergunningverlener Milieu
Werkplek:
Salaris:
Aantal uur:
Dienstverband:
Type organisatie:
Typisch ODBN:

Thuis en op ons kantoor in ’s-Hertogenbosch
€ 2.973, - en maximaal € 4.494, - (afhankelijk van je ervaring)
36 uur per week
In 1e instantie een jaarcontract en aansluitend een vaste aanstelling
Overheid, Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
Dynamische organisatie met een groot hart voor de Brabantse natuur en milieu

Werken bij een overheidsinstantie waar je het verschil kan maken!
Sta jij je mannetje (m/v) aan tafel met grote industriële bedrijven, met afvalverwerkers en mestverwerkers?
Je behandelt complexe vergunningaanvragen van grote bedrijven in Noord-Brabant, waarvan de provincie het bevoegde gezag is.
De complexiteit van deze aanvragen zit hem in de verschillende belangen, maar ook de invloed op het milieu en leefomgeving. Zie
jij de uitdaging om hiermee aan de slag te gaan, dan zien we je sollicitatie graag tegemoet.
Wat doe je als Senior vergunningverlener Milieu?
Jij bent in de lead op het dossier. Je behandelt een aanvraag vanaf het moment van binnenkomst tot en met het uiteindelijke
besluit. Op de procedure en op inhoud ben jij de expert. Je voert vooroverleg en toetst de aanvraag aan de geldende wet- en
regelgeving. Je zet de lijnen uit, intern en extern, en schakelt waar nodig de juiste specialist in. Je bewaakt de termijnen en staat
voor een tijdige afhandeling. In contact met de stakeholders zoals de aanvragers, contactpersonen bij gemeenten, adviseurs,
omwonenden en bezwaarmakers weet je de juiste toon te raken.
We proberen niet te veel ‘verkokerd’ te zijn. Mestbe- en verwerking, waaronder mestvergisting valt ook binnen de industriële tak,
en dus binnen de industrie. Ook is het mogelijk dat je een aanvraag van een inrichting behandelt die onder gemeentelijk gezag
staat. Doordat we samenwerken met de teams die de Wabo-vergunningverlening voor de gemeentes doen, kunnen we ook
gebruik maken van elkaars expertise. Ook is het mogelijk om opleidingen te volgen om je kennis te verbreden of verder te
verdiepen.
Het team
Cluster Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) van Team Provincie is een groeiend team in opbouw en bestaat op dit
moment uit ongeveer 6 mensen. In ons cluster vind je niet alleen de vergunningverleners Wabo-milieu, maar ook de
toezichthouders op dat gebied. Dat maakt dat we makkelijk met elkaar kunnen samenwerken, en zorgt ervoor dat we elkaar
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kunnen ondersteunen en scherp houden.
We zijn een informeel en enthousiast team. Zetten graag de schouders eronder, en staan voor hoge kwaliteit. En we helpen
elkaar waar nodig.
Wat vragen we van jou?
Als expert op het gebied van Wabo en de activiteit milieu sta je stevig in je schoenen, en weet je waar je voor staat. En dat in
een vakgebied dat altijd in beweging is, en waarin met de komst van de Omgevingswet veel gaat gebeuren.
Je beschikt over overtuigingskracht, proces- en organisatievaardigheden en onafhankelijke oordeelsvorming. Waarbij je aandacht
voor politiek-bestuurlijke verhoudingen pro-actief is.
Verder vragen we van je:
·
·
·

Hbo werk- en denkniveau.
Minimaal 3 jaar relevante werkervaring met vergunningverleningsprocedures op het gebied van milieu. Werkervaring
met klasse III-inrichtingen op het gebied van afval en/of mestverwerking is een pré.
Actuele kennis van de wet- en regelgeving (Wabo, Activiteitenbesluit, Interim Omgevingsverordening e.d.). Kennis van
de aanstaande Omgevingswet is een pré.

Wat hebben we jou te bieden?
Naast veel flexibiliteit en samenwerking met gedreven collega’s, 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 Henrie Janssen, Clustermanager team Provincie, op 06 - 11064766.
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Dan kun je terecht bij de medewerker HR (afdeling HRM), bereikbaar op nummer 088
- 7430000.
Solliciteren kan via de website www.werkeninnoordoostbrabant.nl. Hier kun je bij de vacature voor Senior vergunningverlener
Milieu je motivatie en CV uploaden. Je motivatie kun je richten aan Henrie Janssen.
In het kader van ons integriteitbeleid vragen we bij indiensttreding om referenties en een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).

Acquisitie wordt niet in behandeling genomen.

Competenties
Integriteit
Verantwoordelijkheid
Zelfstandigheid
Analytisch vermogen
Oordeelsvorming
Klantgerichtheid
Mondelinge communicatie
Omgevingsbewustzijn
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
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Besluitvaardigheid
Initiatief
Kwaliteitsgerichtheid
Nauwkeurigheid
Plannen en organiseren
Resultaatgerichtheid
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