Geef jij gehoor aan alle stakeholders?
Wanneer ga je van geluid naar lawaai? Welke impact mag industrie hebben? En hoe combineer je stadsgeluid
met leefbaarheid voor bewoners? Geef gehoor aan alle stakeholders en kom bij de DCMR werken als
Vakspecialist geluid
(36 uur/week, Rotterdam)
Wat ga je doen?
Ontwikkeling de ruimte geven zonder geluidsoverlast voor de omgeving. Die grens zoek je dagelijks op en
daarvoor schakel je moeiteloos met gemeenten, bewoners, subsidieverstrekkers, akoestisch adviseurs en
aannemers. Je helpt ons team Geluid door het beoordelen van akoestische onderzoeken, offertes voor
geluidisolatietrajecten op te vragen, subsidies te regelen en woningen af te melden bij het rijk. Hebben andere
teams vraagstukken over geluid? Dan ben je ook voor hen het aanspreekpunt, bijvoorbeeld als het gaat om
vergunningen of inspectie.
Wat is je achtergrond?
Je brengt een HBO-diploma en een opleiding hogere akoestiek met je mee. Vanuit die opleiding en je ervaring
met complexe akoestische vraagstukken, heb je flinke kennis van geluid, maar ook van de wet- en regelgeving.
Je bent een aanpakker die communicatief en projectmatig sterk is. Sensitief waar het kan, leidend waar het
moet.
Wat bieden wij?
Een van de meest bijzondere werkterreinen van Nederland, met alle ruimte tot ontwikkeling. Voor de regio,
maar ook voor jezelf. Een uitdagende plek, voor 36 uur per week en een salaris van maximaal 4.636,33 bruto
per maand (schaal 11).
Wie zijn wij?
Als er een organisatie 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 en werken in een gebied met een van de grootste havens ter wereld en risicovolle industriële
complexen. Dat is balanceren voor gevorderden.
Ga jij hiervoor?
De afdeling Personeel & Organisatie kijkt uit naar je motivatiebrief met cv en ontvangt die graag via
onderstaande link. Wil je het vacaturenummer 2017-038 vermelden?
Klik hier voor het sollicitatieformulier!
Op DCMR.nl vind je de complete vacaturetekst en meer informatie over onze opvallende arbeidsvoorwaarden
en inspirerende opleidingsmogelijkheden. Heb je nog vragen? Ton Groeneweg beantwoordt ze graag, via
Ton.Groeneweg@dcmr.nl of tel nr. 010-2468145.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Trefwoorden: Vacature, Full-Time, Schiedam, QA, Specialist, Geluid, Advies

