junior milieu-planoloog (standplaats Arnhem)
Uren per week 32 - 40 uur
SAB is een ontwerp- en adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, stedenbouw en landschap. Met een flinke
dosis ervaring en een frisse blik zetten we iedere dag alles op alles om de ambities van onze opdrachtgevers waar te maken.
In het volle Nederland hangt alles met elkaar samen. Dat maakt de wereld van de ruimtelijke ordening complex. Dat weten
de overheid, marktpartijen en particuliere initiatiefnemers maar al te goed. Wij hebben een breed team van specialisten in
huis om bij elk ruimtelijk vraagstuk te ondersteunen van het eerste idee tot en met de uitvoering. Daarmee is een project bij
SAB van begin tot einde in goede handen.
Met ruim 50 jaar ervaring weten we wat wel en niet werkt. Die bagage is onmisbaar en zetten we dagelijks in om duurzame
plannen te ontwikkelen.
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een startende milieu-planoloog die het als een uitdaging ziet om bij de uitoefening van het vak een brug
te slaan tussen milieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw. Je houdt je bij SAB bezig met diverse uiteenlopende
onderzoeksopgaven en levert daarmee een bijdrage aan bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen. Je adviseert
collega’s en opdrachtgevers op het gebied van akoestiek (weg-, spoor- en industrielawaai), luchtkwaliteit, geur, externe
veiligheid en stikstofdepositie. Je werkt aan onderzoeken onder leiding van een ervaren milieu-planoloog. In het kader van
het SAB juniorenplan is dat je mentor waar je met allerlei vragen terecht kunt. Je verkeert in een team van ontwerpers,
planologen, juristen, ecologen en milieudeskundigen, zodat je kan terugvallen op de aanwezige kennis.
Wij vragen
Wij vragen voor de functie een afgeronde HBO of universitaire opleiding technische natuurkunde of vergelijkbaar, bij
voorkeur aangevuld met Hogere Cursus Akoestiek.
Je beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring op de hierboven genoemde milieuonderzoeken en je beschikt over kennis van
de actuele, relevante wetgeving. Je werkt met de gebruikelijke software GeoMilieu of WinHavik en je hebt ervaring met
Aerius. Kennis van GIS is een pré. Je beschikt over rijbewijs B. Daarnaast:
 heb je affiniteit met ruimtelijk ontwerp en ruimtelijke ontwikkeling;
 beschik je over goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
 ben je enthousiast, proactief, initiatiefrijk en klantbewust.
SAB is een commercieel adviesbureau. Naast vakkennis en enthousiasme, vinden wij klantvriendelijkheid en voorkomendheid
belangrijke eigenschappen waar onze medewerkers aan moeten voldoen.
Wij bieden
 een uitdagende functie voor 32 tot 40 uur per week met veel ontwikkelingsmogelijkheden;
 een ambitieus en enthousiast team van ontwerpers, juristen, planologen, biologen/ecologen en milieudeskundigen;
 een uitstekende werksfeer;
 een werklocatie vlakbij het centrum van Arnhem en het station;
 goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Meer informatie
Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Edwin Harleman of Dave Alkemade, tel. 026-3576911.
Reacties
Geïnteresseerd? Mail dan jouw C.V. met portfolio met begeleidend schrijven naar personeelszaken@sab.nl onder vermelding
van ‘vacature junior milieu-planoloog’ en vacaturenummer 2018001020.
Of stuur het per post naar:
SAB,
t.a.v. personeelszaken,
Postbus 479,
6800 AL Arnhem.

