Als iets een uitdagende werkgever is, dan is het wel de DCMR, de milieudienst van het Rijnmondgebied.
Elke dag opnieuw zetten wij alles op alles om honderdduizenden mensen veilig te laten wonen, reizen en
werken in een gebied met een van de grootste havens ter wereld, imposante multinationals en risicovolle
materialen. Dat is dus balanceren voor gevorderden, want eenvoudige antwoorden zijn er niet. Jij kunt
ons daarbij helpen als
Vakspecialist geluid
Wat ga je doen?
Je gaat binnen het cluster geluid met name geluidsaneringswerkzaamheden verrichten. Dit begint met
het opstellen van een offerte voor een geluidisolatieproject en met het aanvragen van subsidie en eindigt
met het afmelden van woningen bij het rijk. Je kunt akoestische onderzoeken beoordelen en je kunt
gemakkelijk met gemeenten, bewoners, subsidieverstrekkers, akoestisch adviseurs en aannemers
omgaan. Verder ben je inzetbaar op andere werkzaamheden van het cluster waarbij geluid een rol
speelt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om geluidwerkzaamheden voor vergunningverlening, inspectie en
handhaving en ruimtelijke ordening.
Wat neem je mee?
We zoeken een collega met een afgeronde hbo-studie en aanvullend de opleiding hogere akoestiek. Je
hebt jarenlange werkervaring en je beschikt over uitgebreide kennis van geluid (wet- en regelgeving). Je
bent bekend met geluidsaneringswerkzaamheden en met complexe akoestische onderzoeken. Daarnaast
is het van belang dat je beschikt over een aantal vaardigheden om je werk goed te kunnen doen.
Mondeling en schriftelijk ben je vaardig. Plannen, organiseren en afbakenen gaat je goed af. Je houdt
overzicht en je zoekt intern en extern de samenwerking en verbinding. Je bent omgevingsbewust en
bestuurlijk sensitief. Praktisch en pragmatisch ingesteld. Je kunt projecten leiden en organiseren.
Wat bieden wij?
Een uitdagende en zelfstandige functie. Je werkt samen met professionals in een zeer interessant
werkgebied en krijgt alle ruimte om je te ontwikkelen. Je werkt 36 uur per week en je salaris is
maximaal 4.545,= per maand, dat is schaal 11.
Klinkt dat interessant?
Reageer dan direct en stuur je motivatie met cv naar de afdeling Personeel & Organisatie, via de 'link':
Klik hier voor het sollicitatieformulier!
Graag het vacaturenummer 2017-038 vermelden. Op DCMR.nl vind je de complete vacaturetekst en
meer informatie over onze opvallende arbeidsvoorwaarden en inspirerende opleidingsmogelijkheden.
Informatie over deze vacature kan ingewonnen worden bij Ton Groeneweg,
via Ton.Groeneweg@dcmr.nl tel nr. 010-2468145.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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