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.
DCMR heeft voor haar locatie in Schiedam een vacature voor een

Vakspecialist Geluid / Teamleider
Waar ga je werken?
Als vakspecialist Geluid/ Teamleider Geluid kom je te werken bij het cluster Geluid
binnen het bureau Geluid en Veiligheid. Het cluster levert geluidkennis bij onder meer
vergunningverlening, inspectie en handhaving, ruimtelijke ontwikkeling en bij pilots voor
de omgevingswet.
Het cluster heeft te maken met verschillende geluidbronnen: weg-, rail, luchtvaart en
industrielawaai. Daarnaast vindt advisering plaats over specifieke onderwerpen als
bouwlawaai, laag frequent geluid, windmolens en het geluid van evenementen en horeca.
Het beoordelen, modelleren, berekenen, (geluiddata) en meten van geluid maken
onderdeel uit van de werkzaamheden.
Binnen het werkveld is er een verandering ingezet. Behalve wet- en regelgeving, wordt
de context van het werk steeds belangrijker en is het van belang dat je over
vaardigheden beschikt om je werk goed te kunnen doen.
Bij het cluster geluid werken ruim 20 collega’s, een coördinator en een teamleider.
Wat ga je doen als Vakspecialist Geluid / Teamleider?
Als vakspecialist geluid / teamleider heb je een heel afwisselende functie! Deels voer je
meer beleidsmatige, complexe geluidwerkzaamheden uit. De te verrichten
werkzaamheden doe je door vragen van anderen te beantwoorden of in een project
waarbij je de rol van projectleider vervult.
Omdat ons cluster kennis levert aan de verschillende andere afdelingen binnen de DCMR
en aan pilots voor de omgevingswet, zul je regelmatig aanschuiven bij interne of externe
overleggen.
In je rol als teamleider begeleid je medewerkers van het cluster. Jij vormt voor hen het
aanspreekpunt. Periodiek houd je werkoverleggen om de voortgang en kwaliteit van het
werk te waarborgen.
Verder kan je nog ingezet worden op het verrichten van algemene werkzaamheden, zoals
het aanleveren van teksten voor werkplannen en het richting geven aan de ingezette
verandering binnen het cluster van focus op wet- en regelgeving naar context. Dit doe je
door de medewerkers te coachen en helpen de hiervoor benodigde vaardigheden verder
te ontwikkelen.

Wie zoeken wij?
Je hebt academisch werk- en denkniveau op het gebied van planologie,
milieuwetenschappen, bestuurskunde of geluid. Je hebt ervaring met de genoemde
werkzaamheden en beschikt over kennis van geluidwet- en regelgeving. Door je ervaring
ken je de strategische, tactische en operationele aspecten van de werkzaamheden. Je
bent daarbij op de hoogte van de komst van de omgevingswet. De werkzaamheden van
een milieudienst zijn jou welbekend en je weet wat er binnen Rijnmond speelt.
Deze afwisselende functie vraagt ook een aantal vaardigheden van je. Je kunt goed
schrijven, praten en verbinden. Je hanteert hierbij een zakelijke houding. Door je
omgevingsbewustzijn houd je rekening met de ontvangers van jouw informatie. Dit kan
een complex krachtenveld zijn, maar jij laat je niet van de wijs brengen.
Daarnaast ben je goed in het houden van overzicht: je plant en organiseert je werk en
bakent dingen goed af. Uiteraard zorg je ervoor dat je zaken afmaakt. Je neemt ook
graag het initiatief. Daarbij verlies je echter nooit de context van het werk uit het oog.
Wat biedt DCMR jou?
Een uitdagende en zelfstandige functie, waarbij je samenwerkt met professionals in een
zeer interessant werkgebied. Je krijgt alle ruimte om je te ontwikkelen. Je salaris
bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5.352,83 per maand bij een
werkweek van 36 uur.
Hiernaast ontvang je een Individueel Keuzebudget van tenminste 20% van je
maandsalaris.
Ook bieden wij een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder variabele
werktijden en volledige vergoeding openbaar vervoer voor je woon- werkverkeer tot 40
tariefeenheden. De CAP (rechtspositieregeling van de provincies) is van toepassing.
Vind je dit interessant?
Het hoofd van bureau Geluid en Veiligheid, Ton Groeneweg (tel 010-2468145), verstrekt
graag meer informatie over deze functie.
Solliciteren op de functie van Vakspecialist Geluid / Teamleider?
Stuur dan je motivatie met cv, onder vermelding van vacaturenummer 2018-012, vóór 5
maart via onze sollicitatiepagina.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Trefwoorden: Vakspecialist Geluid, Teamleider Geluid, Planologie, Bestuurskunde,
Geluidwet, Geluid en Veiligheid

