Adviseur Bodem en Bouwstoffen
Informatie
Plaats

's-Hertogenbosch

Salarisindicatie

Tussen €2756 en €4494

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

32 - 36 uur

Publicatiedatum

22-12-2021

Werk- en denkniveau

HBO

Sluitingsdatum

31-05-2022

Schaal

Schaal 9 t/m 10

Vacature Tekst

Adviseur bodem en bouwstoffen
Werkplek:

Thuis of op ons kantoor in ’s-Hertogenbosch en op locatie

Salaris:

€ 2.756, - en maximaal € 4.494,- (schaal 9/ 10 o.b.v. 36 uur).

Aantal uur:

32 - 36 uur per week

Dienstverband:

In 1e instantie een jaarcontract en aansluitend een vaste aanstelling

Type organisatie:

Overheid, Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

Typisch ODBN:

Snelgroeiende, dynamische organisatie met een groot hart voor een veilige leefomgeving.

Draag jij graag je steentje bij aan een schone en veilige leefomgeving in Brabant Noord?
Ben je een stevige persoonlijkheid die makkelijk contact legt? Heeft de bodem geen geheimen voor jou? Wil je je inzetten voor de
leefomgeving in Noordoost-Brabant, solliciteer dan nu!
Wat ga je bij ons doen?
Als adviseur Bodem en Bouwstoffen doe je alles op dit gebied in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Je
beoordeelt bodemonderzoeken of maatwerkvoorschriften in het kader van de Wet milieubeheer. Ook saneringsplannen en
evaluatierapporten belanden op je bureau. Je doorziet meldingen Besluit bodemkwaliteit en keuringsrapporten. Als het nodig is,
onderzoek je in samenwerking met een toezichthouder de bodem- en bouwstoffenketen.
Gemeenten vragen regelmatig om je expertise in het kader van bouwen en RO-procedures. Je weet welke ontwikkelingen er zijn
op je vakgebied, en je kunt dit ook vertalen in je dagelijkse werk.
Team
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.
Wat vragen we van je?
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Je hebt ervaring opgedaan als adviseur Bodem. Daarnaast beschik je over:
·
·
·
·
·
·
·

minimaal HBO werk- en denkniveau
kennis van het Besluit bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming
kennis van de Omgevingswet
kennis van de diverse NEN-normen voor bodem, AP04, BRL 9335, BRL7500
uitstekende communicatieve vaardigheden.
innoverend, analytischvermogen en planmatig kunnen werken
gedreven, een echte teamspeler en je beschikt over doorzettingsvermogen

Verder ben je bereid om in drukke tijden de toezichthouders te ondersteunen.
Wat hebben we jou te bieden?
Naast goede begeleiding, flexibiliteit binnen je werk(omstandigheden) en fijne samenwerking met gedreven collega’s, hebben we
ook lekkere koffie en goede humor. Bovendien is er veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling binnen het vakgebied en 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 Niels Drillenburg, Coördinator vakgroep Bodem op 088 – 7430 568.
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Dan kun je terecht bij de assistent HR (afdeling HRM), bereikbaar op nummer 088 –
7430 000.
Solliciteren kan via de website www.werkeninnoordoostbrabant.nl. Hier kun je bij de vacature voor Adviseur Bodem je motivatie
en CV uploaden. Je motivatie kun je richten aan Niels Drillenburg.
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld.
In het kader van ons integriteitbeleid vragen we bij indiensttreding om referenties en een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).

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