Senior adviseur / projectleider Geluid
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Functieomschrijving
Het centrum Milieukwaliteit is het expertisecentrum van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op het gebied van bodem-, (grond)water- en
luchtkwaliteit en de kwaliteit van de omgevingsfactoren geluid en licht. Jij versterkt als
senior adviseur ons team met jouw expertise op het gebied van geluid.
Jij koppelt als (Senior) adviseur / projectleider Geluid jouw enthousiasme aan onze
projecten en je zet jouw communicatieve vaardigheden graag in voor
beleidsvraagstukken. Dit doe je in een projectomgeving die inspeelt op maatschappelijke
veranderingen en zoekt naar innovatieve oplossingen. De afdeling Lucht, Klimaat en
Geluid ondersteunt met haar expertise departementen en andere overheden.
Is dit op jouw lijf geschreven? Dan maken we graag kennis met je.
In deze functie geef je zelfstandig leiding aan (deel)projecten op het gebied van geluid
en/of trillingen en werk je inhoudelijk mee aan diverse projecten. Je versterkt en
ontwikkelt de specialistische geluidstechnische expertise van het RIVM en verbindt dit
aan de expertise over geluidshinder en gezondheid. Daarnaast verbind je jouw kennis
aan beleidsvraagstukken en je weet geluidstechnisch onderzoek efficiënt en doelgericht
in te zetten om zo de departementen en andere overheden van beleidsadvies te
voorzien. Je werkt samen met inhoudelijk zeer deskundige collega’s binnen en buiten de
afdeling. Jij overziet het complexe kennisveld van het meten en berekenen van geluid en
trillingen.
Het werken aan geluid bij het RIVM is uniek te noemen. Bij het RIVM krijg je te maken
met vernieuwende en uitdagende onderzoeksvragen, die je niet snel ergens anders tegen
komt. Een greep uit de projecten waar ons team mee werkt is de positionering van het
RIVM als de nationale beheerder van de reken- en meetvoorschriften en de validatie
daarvan, CNOSSOS en ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet.
Fundamentele kennis combineer bij het RIVM met praktische toepassing. Ook denk je
mee over vraagstukken op het gebied van industrielawaai, windturbines, warmtepompen.
Je hebt kennis van en goed inzicht in de politiek-bestuurlijke omgeving en weet hierin
effectief te opereren. Met jouw kennis en expertise draag je bij aan duiding van kennis
over geluid in de fysieke leefomgeving en denk je mee over mogelijkheden om de
milieukwaliteit te verbeteren. Je draagt daarbij je steentje bij aan maatschappelijke
kennis over geluid.

Functie-eisen
• Je bent een resultaatgerichte academicus met een relevante wetenschappelijke
opleiding.
• Een wetenschappelijke promotie strekt tot de aanbeveling.
• Je hebt brede, actuele en specialistische geluidstechnische expertise, zoals
uitstekende kennis van de reken- en meetmodellen voor geluid en trillingen en
geluidmonitoring.
• Je hebt actuele kennis van de geluidregelgeving.
• Je hebt ervaring met werken in een projectomgeving.
• Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring.
• Je bent omgevings- en bestuurlijk sensitief, waardoor je om kunt gaan met
bestuurlijke verhoudingen en in staat bent verschillende belangen tegen elkaar af
te wegen om zo tot realistische oplossingen te komen.
• Je bent een teamspeler en hecht aan de samenwerking met collega’s.
• Je bent doelgericht, analytisch en goed in plannen en organiseren.
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 11 en schaal 12
Salarisomschrijving: Inschaling geschiedt op basis van kennis en ervaring.
Maandsalaris: Min €3.130 – Max. €5.450 (bruto)
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contractduur: 1 jaar met mogelijkheid tot omzetting in vaste dienst bij goed
functioneren of verlenging
Minimaal aantal uren per week: 36
Maximaal aantal uren per week: 36
Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de
zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en
loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire
arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof
(onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een
vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf
samenstellen.
Bijzonderheden
Richt je digitale sollicitatie aan Kitty de Bruin, afdelingshoofd Lucht, klimaat en geluid.
Digitaal solliciteren
Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers
samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Een ieder
wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.
Indien de link bij ‘solliciteren’ niet werkt, kun je onderstaande URL kopiëren en plakken
in je browser:
http://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/detail/senior-adviseur-projectleidergeluid-RIVM-20180079??utm_source=geluidnieuws&utm_medium=jobboard&utm_campaign=&utm_term=
rivm180079
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

