Maak jij ons land stiller?

Voor het team Specialisten zoeken wij een

specialist geluid
24 - 36 uur per week - standplaats Ede

Wat je gaat doen

Je gaat aan de slag in een compact team van
specialisten waarin de taken en specialisaties
onderling worden verdeeld. Met jouw ervaring
ben jij breed inzetbaar in het werkveld geluid
(beleid, advies en meten).
Deze functie is voor jou een mooie kans om door te
groeien. Niet alleen om je inhoudelijk te ontwikkelen,
maar ook in het presenteren van het werkveld bij en
voor de partners.
•	Je beoordeelt akoestische onderzoeken.
•	Je adviseert over geluid bij ruimtelijke plannen
en bij aanvragen voor Wabo-vergunningen (milieu
en bouwen).
•	Je gaat aan de slag met industrielawaai, weg- en
railverkeerslawaai en hogere grenswaarden en
het beheer van geluidzones.
• Je levert je bijdrage aan geluidbeleidsplannen.

Omgevingsdienst De Vallei (OddV)
is een samenwerkingsverband van de
gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk,
Scherpenzeel en Wageningen en de
provincie Gelderland. We werken
nauw samen op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en
handhaving. Met 120 medewerkers
zorgen we voor een betere
dienstverlening aan bedrijven en
inwoners, minder administratieve
lasten en kortere procedures.

Wat je kunt en kent

Je hebt…
• minimaal hbo werk- en denkniveau
• een opleiding geluid
•	vijf jaar of meer ervaring in het werkveld geluid
en je voldoet aan de KC 2.1 op het deskundigheids
gebied geluid
Je bent…
•	sociaal vaardig; met je open persoonlijkheid weet
je mensen voor je te winnen
•	een probleemoplosser die meedenkt en zich kan
verplaatsen in de klant
•	een goede organisator die resultaat weet te
behalen
•	een echte teamspeler die respectvol kritisch
kan zijn

Wat we je bieden

Wij bieden een uitdagende functie in een moderne
organisatie die volop in ontwikkeling is. Een prima
arbeidsvoorwaardenpakket. Het salaris bedraagt
afhankelijk van kennis en ervaring maximaal
schaal 10 (€ 4.162 bruto per maand bij een 36-urige
werkweek). De aanstelling is voor een jaar, met
uitzicht op vast.

Heb je vragen?

Voor meer informatie over deze functie kun
je contact opnemen met Jan Beldman,
Teammanager Specialisten, telefoon 06 - 832 588 51.

Zo solliciteer je

Stuur je sollicitatiebrief met cv voor 19 maart
naar Werken in Gelderland

