VACATURE

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT ZOEKT

Geluidspecialist
We zijn op zoek naar een geluidmedewerker met oog en passie voor de kwaliteit van de
leefomgeving.
Je denkt in mogelijkheden en kansen en denkt actief mee. Je bent een gedreven collega die in
verbinding staat met zichzelf, je collega’s en met de omgeving dan is deze functie iets voor jou.
Wat ga je doen
•
De beoordelen van akoestische rapporten en het opstellen van overwegingen, besluiten en
voorschriften ten behoeve van vergunningen en meldingen Wabo en de Wet geluidhinder ;
•
beoordelen van akoestisch onderzoeken in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen;
•
uitvoeren van zonebeheer in het kader van de Wet geluidhinder;
•
uitvoeren van berekeningen en onderzoeken in het kader van industrie-, weg- en
railverkeerslawaai;
•
meten en adviseren bij geluidsklachten;
•
uitvoeren van geluidmetingen bij evenementen (ook in de avonduren en in het weekend);
•
Input leveren voor kwaliteitsverbeteringen en het efficiënter maken van werkprocessen.

Wat doet de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)?
De ODZOB is één van de 29 omgevingsdiensten in Nederland. De Omgevingsdiensten zijn opgericht in
2013 o.a. naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede, de brand in het Hemeltje in Volendam en
de ramp in Moerdijk. Het organiseren van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op
het gebied van omgevingsrecht moest slimmer. Onze opgave is dan ook het zorgen voor een veilige en
gezonde, fysieke leefomgeving. Dit doen we dagelijks door in balans, samen met onze ketenpartners,
21 gemeenten en de provincie Noord-Brabant hier aan te werken.

Werken bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Wij zijn een club van “doeners”. Dagelijks werken we met enorme betrokkenheid aan veiligheid en
gezondheid. Bij ons werken ruim 180 medewerkers, met uiteenlopende specialismen.
Samenwerken is bij ons van groot belang. Er is een informele werksfeer waarin collega’s elkaar snel
kunnen vinden én leren kennen. Collega’s zijn behulpzaam en staan voor elkaar klaar. Het open en
flexibele kantoorconcept draagt daar zeker aan bij. Wij werken zoveel mogelijk digitaal én locatie en
tijdsonafhankelijk. Hierdoor heb je als collega een hoop vrijheid, wij geloven erin dat mensen die eigen
verantwoordelijkheid kunnen dragen en daar ook naar handelen. Door te doen waar je goed in bent én
wat je leuk vindt, kun je iedere dag het beste uit jezelf en je werk halen.
De ideale collega:
•
Je hebt een opleiding op minimaal HBO niveau, passende richtingen zijn: milieu,
(werktuig)bouwkunde, chemie.
•

Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het uitvoeren en beoordelen van akoestisch onderzoek
industrie-, weg- en railverkeerslawaai of affiniteit met dit werkterrein

•

Ervaring op het gebied van modelleren in Geomilieu of de bereidheid je dit eigen te maken

•

je bent een doorzetter en accuraat.

•

Je bent in staat om procedures binnen wettelijk termijn of adviestermijn af te handelen.

•
•
•

Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
Kennis van relevante wet- en regelgeving op het vlak van geluid en RO.
Je kunt zowel goed individueel werken als samenwerken met je collega’s.

•

Een gedreven en enthousiasmerende persoonlijkheid.

•

Rijbewijs B.

Wat bieden wij
Het betreft een veelzijdige voltijdsfunctie (36 uur per week) voor de periode van 1 jaar met uitzicht op
verlenging/ vast dienstverband. Parttime dienstverband is bespreekbaar, minimaal 24 uur per week. Je
werkt in teamverband in een dynamische en ambitieuze overheidsomgeving. Je krijgt de kans om te
excelleren en de ruimte om je te specialiseren en te ontwikkelen. Het salaris bedraagt afhankelijk van
opleiding en specifieke ervaring maximaal € 4225 bruto per maand (schaal 10).
Meer weten
Wil je meer informatie over deze vacature dan kun je contact opnemen met Arienne Leermakers,
afdelingsmanager, telefoon 088 – 3690 329.
Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Patricia HornmanSnijtsheuvel, adviseur P&O, email team.pz@odzob.nl
Interesse
Solliciteer dan voor 20 oktober 2018 via de website www.werkeninzuidoostbrabant.nl

