Technisch adviseur geluid
fulltime/parttime

Wil jij je inzetten voor de leefomgeving van 1,2 miljoen inwoners en zo’n 65.000 bedrijven? In een boeiende
regio met 27 gemeenten en een ambitieus provinciebestuur? Werk jij met kennis van de milieuregels, oog voor
het doel ervan en gevoel voor de maatschappelijke en bestuurlijke context? Dan ben jij de collega die we graag
zien komen.
Wat doen wij?
Bij de OMWB werken zo’n driehonderd deskundige collega’s aan een schoon milieu, een veilige en aangename
woon- en werkomgeving en een duurzame regio. Met onze specialistische milieukennis leveren we een
belangrijke bijdrage aan het realiseren van de ambities van onze opdrachtgevers en een evenwichtige
ontwikkeling van de regio. Help jij ons om die lokale en regionale ambities te verwezenlijken?
Wat doe jij?

Je voert geluidmetingen uit en beoordeelt akoestisch onderzoek.

Je rapporteert helder over de resultaten van metingen en onderzoek.

Je onderbouwt adviezen over weg-, rail- of industrielawaai met onderzoek, metingen en berekeningen.

Je voert het zonebeheer uit van een of meer industrieterreinen.

Je adviseert over geluid bij Wabo-aanvragen, meldingen op basis van het Activiteitenbesluit
milieubeheer en bij uitvoeringsvraagstukken in relatie tot de APV, Wro, Wabo en Wgh.

Je ondersteunt je collega’s van toezicht en handhaving met adviezen en bijdragen aan verweerschriften
en treedt zo nodig op als getuige-deskundige bij hoor- en adviescommissies, rechtbank en Raad van
State.
Wij bieden

maximaal € 3.805,- bruto per maand (schaal 9, per 1-1-2018) op basis van een 36-urige werkweek;

een individueel keuzebudget van 16,8 procent van je brutosalaris en deelname in het pensioenfonds
ABP;

de mogelijkheid je werk flexibel in te delen en gedeeltelijk thuis te werken;

een moderne kantooromgeving met gevarieerde flexwerkplekken;

vakbekwame en gedreven collega’s.
Wij vragen

een afgeronde hbo-opleiding, aangevuld met de Hogere Cursus Akoestiek, of de bereidheid deze laatste
te volgen;

rijbewijs B;

bereidheid zo nodig buiten kantoortijden en in het weekend te werken;

een flexibele en klantgerichte houding;

een heldere en open wijze van communiceren;

een goed analytisch vermogen en stressbestendigheid.
Solliciteren
Solliciteren op deze functie kan tot 18 december. Mail je motivatiebrief met curriculum vitae naar
peno@omwb.nl, ter attentie van Ursula Nuijten, HR-adviseur, onder vermelding van vac2018/08.
Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op Edwin Jansen, teamleider Metingen en Onderzoek. Je kunt
hem bereiken via 013 – 20 60 100.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

