Externe
werving
VACATURE OMGEVINGSDIENST WEST-HOLLAND
Functie: Medior Adviseur Milieukwaliteit specialisatie Geluid
Vacaturenummer: 2019-08
Naam afdeling: Omgevingsmanagement
Informatie bij: Martin Aardenburg
Salarisschaal: 10
Salaris (fulltime basis): maximaal € 4225,Status: Extern vrijgegeven
Reactietermijn: tot uiterlijk 8 mei 2019

Vacaturehouder: Martin Aardenburg
Telefoonnummer: 071-4083384
Sollicitatiebrief naar: P&O@odwh.nl
Aantal uren (min/max): 36
Aard dienstverband: vast

Functieprofiel
Vakgebied: Geluid
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Functieomschrijving:
De medior adviseur Milieukwaliteit specialisatie geluid heeft een ondersteunende rol bij de
vergunningverlening over geluid en ROM-advisering, de naleving van wet- en regelgeving en voert
geluidsonderzoeken uit. Bj de uitvoering van de werkzaamheden zijn doelen, richtlijnen en wet- en
regelgeving als uitgangspunten voorhanden; alsmede de beleidsdoelen en randvoorwaarden gesteld
door de opdrachtgever. Je bent één van de aanspreekpunten voor het vakgebied en moet in staat
zijn om relevante ontwikkelingen op het vakgebied te signaleren en te vertalen naar de eigen
organisatie en de opdrachtgever. In die hoedanigheid moet je in staat zijn om bij in- en externe
overlegsituaties uitgangspunten en adviezen uit te dragen en standpunten te verdedigen.
De resultaatgebieden van deze functie zijn:
Operationele beleidsontwikkeling en advisering op het vakgebied geluid.
In dat kader verricht je onderzoek en volgt en evalueert relevante ontwikkelingen. Je adviseert het
management en draagt bij aan de voorbereiding en ontwikkeling van het beleid op het vakgebied. Je
draagt mede zorg voor de uitwerking van het vastgesteld beleid in concrete verordeningen,
regelingen, maatregelen e.d. en je bent één van de aanspreekpunten op het vakgebied.
Advisering ten behoeve van vergunningverlening en toezicht & handhaving.
In deze rol adviseer je beleidsmatig de medewerkers vergunningverlening en toezicht & handhaving
op het vakgebied geluid.
Onderzoeken.
Bij dit resultaatgebied formuleer je samen met de opdrachtgever de vraagstelling en voert deze uit
en je beoordeelt reguliere onderzoeken in het kader van plannen ruimtelijke ordening en
voorgenomen bouw. In voorkomende gevallen voer je discussie met de betrokken instanties over
dergelijke onderzoeken.In deze functie maak je deel uit van de afdeling Omgevingsmanagement die
tot doel heeft om brede advisering aan deelnemende gemeenten en de provincie te bieden en
vergunningen en beschikkingen te verlenen.

Wie zoeken we?
De kandidaat die we zoeken, voldoet aan de volgende functie-eisen:
 minimaal HBO werk- en denkniveau; technisch kennis en aantoonbare ervaring op het vakgebied.
 gedragsvaardigheden: overtuigingskracht, omgevingsbewust, oordeelsvorming, probleemanalyse,
beleidsvaardig en uiteraard moet je mondeling en schriftelijk goed kunnen uitdrukken.

