Bij Rho adviseurs voor leefruimte werken we aan uitdagende en integrale ruimtelijke
planvormingsprojecten. Wij werken landelijk vanuit 5 vestigingen; Rotterdam, Middelburg,
Eindhoven, Deventer en Leeuwarden.
Wij hebben plek voor een enthousiaste:

ADVISEUR GELUID (32-40 uur)
Wat doe je?
•

•

•
•
•

Je bent lid van de business unit omgevingsaspecten, een team van geluidsadviseurs,
verkeerskundigen, milieukundigen en ecologen. We werken aan onderzoeken, adviezen en
plannen op het gebied van verkeer, ecologie, geluid en milieu in brede zin.
Samen met collega’s ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van akoestisch onderzoek
t.b.v. ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen. Dit kan betrekking hebben op
wegverkeerslawaai, spoorweglawaai, geluid van inrichtingen en bedrijven en onderzoek naar
de geluidwering van gevels. Dat doe je met de rekensoftware Geomilieu en aanverwante
softwarepakketten.
Je adviseert inhoudelijk, integraal en strategisch over geluid in verschillende (typen)
projecten. Daarbij houd je rekening met de haalbaarheid vanuit ruimtelijke ordening.
Je inzet is breed: je werkt aan akoestische onderzoeksrapportages en adviezen voor
woningbouw, bedrijven, industrieterreinen en infrastructurele projecten.
Je levert een bijdrage aan de kennis- en productontwikkeling.

Wat breng je mee?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

actuele kennis en ervaring met het uitvoeren van akoestische onderzoeken industrielawaai,
wegverkeerslawaai en/of spoorweglawaai;
ervaring met het uitvoeren van geluidmetingen is een pré;
werk en denkniveau op tenminste hbo-niveau;
brede interesse in ruimtelijke ordening;
je bent nauwkeurig, hebt gevoel voor cijfers en rekenmodellen;
je bent gewend te rapporteren over onderzoek;
je bent een samenwerker in hart en nieren;
je hebt goede communicatieve vaardigheden;
je bent ondernemend en hebt de ambitie om jouw passie en werkveld een stap verder te
brengen.

Wat bieden wij jou?
Wij bieden jou een uitdagende job, een fijne werkplek en de mogelijkheid jezelf te ontplooien, een
marktconform salaris en bovenal collegialiteit. Voor meer informatie kijk je op onze website
www.rho.nl. Je kunt ook direct reageren, mail naar sollicitaties@rho.nl of bel 010 201 8555. Vraag
voor inhoudelijke vragen naar Samir Lamkadmi en andere vragen naar Fieke Blokpoel.

