Jij hebt het antwoord en de juiste oplossing voor complexe geluidskwesties.
Durf jij de adviseur Geluid te zijn voor zeven gemeenten en de provincie ZuidHolland? Dan heeft ons team Geluid, Lucht, Ecologie en Veiligheid te Gouda
per direct plek voor jou als
ervaren adviseur geluid
36 uur per week
Ons team bestaat uit 13 vaste adviseurs, waarvan 8 op geluid en ondersteunen onze klanten in alle kwesties op
het gebied van geluid in de volle breedte. Dit betekent een veelzijdige functie!
Wat is jouw uitdaging als adviseur geluid?
Onze opdrachtgevers weten jou te vinden, want bij jou kunnen ze altijd terecht voor de juiste oplossing voor
elke complexe geluidsituatie. Transformatie, nieuwe bedrijvigheid in de buurt van woningen of vice versa, het
komt allemaal voorbij. Het kader is Wm, Wro, Wgh, Bouwbesluit of gemeentelijk beleid. De gemeenten stellen
omgevingsplannen op, jij zit aan tafel om mee te denken hoe geluid hierin op te nemen. Je denkt mee over wat
goed geluidbeleid is, ook met het oog op de Omgevingswet.
Verder valt ook onder jouw taken:
• akoestische onderzoeken opstellen en beoordelen
• hogere waarden besluiten en APV en Bouwbesluit ontheffingen voor geluid opstellen
• zonebeheer industrielawaai
• geluidsmetingen uitvoeren op locatie, zowel binnen als buiten normale kantoortijden
Ervaren in akoestiek en oplossingsgericht: dat ben jij!
Om de juiste antwoorden te geven op complexe situaties, ben jij de adviseur geluid met senioriteit en relevante
ervaring. Je beschikt over een afgeronde technische opleiding op HBO/WO niveau. Bijvoorbeeld op het gebied
van milieukunde, werktuigbouwkunde of natuurkunde. Je hebt ruime ervaring in de akoestiek. Milieuwetgeving
en ruimtelijke ordening vormen een bekend werkterrein. Basiskennis GIS is een pré.
Je kan zelfstandig de vaak complexe materie doorgronden en duidelijk uitleggen (in woord en geschrift) aan
bewoners, bedrijven, collega's bij de gemeenten of provincie, bezwaarcommissies, rechtbank en/of Raad van
State. Oplossingsrichtingen aandragen is je op het lijf geschreven. In het politieke krachtenveld kan je omgaan
met tegenstrijdige belangen en je kan jouw ideeën goed voor het voetlicht brengen.
Wat bieden wij jou
•
•
•

een aanstelling voor de duur van één jaar, met perspectief op een aanstelling voor onbepaalde tijd
een salaris van maximaal € 4.541,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 10A).
Doorgroei in de uitloopschaal is mogelijk
een ontzettend leuke functie in een professionele omgeving waarin veel ruimte is voor persoonlijke
groei, je kan rekenen op goede begeleiding en eigen initiatief wordt gewaardeerd! Bijvoorbeeld
doorontwikkelen in GIS, daarin is de ODMH voorloper.

Werken bij de ODMH betekent
Werken in een ambitieuze, platte en collegiale overheidsorganisatie, prima arbeidsvoorwaarden zoals flexibele
werktijden, ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en een breed takenpakket waar groei in zit.
De ODMH verricht divers werk voor haar opdrachtgevers de gemeenten Alphen aan den Rijn, BodegravenReeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas en de provincie Zuid-Holland. Onze basistaken
omvatten vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuregels, bouw- en woningtoezicht en
advisering, ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheidsbeleid en adviseert ook over milieuaspecten bij
ruimtelijke plannen.

Ben je enthousiast?
De sollicitatiegesprekken staan gepland op donderdag 15 februari 2018 en donderdag 22 februari 2018.
Heb je nog vragen over de functie neem dan contact op met Marlies van Bergen, teamleider Geluid Lucht
Ecologie en Veiligheid (088-54 50334 of 06-10116942). Bel voor informatie over de sollicitatieprocedure
Liesbeth van der Poel, personeelsadviseur (088-54 50371).
Klik hier voor het sollicitatieformulier!
WWW.ODMH.NL
De ODMH draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.
Dit doen we door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een gedeelte ervan uit te
voeren in opdracht van de regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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