Heb jij een brede interesse in het werkveld geluid? Wil jij je doorontwikkelen tot adviseur Geluid in de
regio Midden-Holland? Wij zoeken voor ons team Geluid, Lucht, Ecologie en Externe Veiligheid, te Gouda,
per direct een enthousiaste
adviseur Geluid
0,6 fte
Ons team bestaat uit 13 vaste adviseurs (8 hiervan op geluid) en een aantal freelance adviseurs. Wij
werken voor onderzoeken, adviezen en plannen op het gebied van geluid, lucht, verkeer, ecologie en
externe veiligheid voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda,
Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas en de provincie Zuid-Holland. Onze basistaak is adviseren bij
ruimtelijke ontwikkelingen, omgevings- en milieuvergunningen verlenen en adviseren in het kader van
APV. De geluidswerkzaamheden zijn divers van aard. Naast het zelf schrijven en beoordelen van
onderzoeken omvat het werk bijvoorbeeld ook geluidsmetingen uitvoeren op locatie,
geluidsisolatieprojecten begeleiden of een regionaal verkeers- en milieumodel onderhouden en beheren.
Ook ondersteunen we onze gemeenten bij het opstellen van geluidsbeleid.
Wat ga je doen als adviseur Geluid








akoestische onderzoeken (industrie- en verkeerslawaai) beoordelen en uitvoeren
rekenmodellen opstellen in Geomilieu
adviseren over geluidsnormen van evenementen in het kader van APV
geluidsmetingen uitvoeren op locatie (zowel binnen als buiten normale kantoortijden)
hogere waarden besluiten opstellen
projectmatig werk zoals het begeleiden van geluidsisolatieprojecten, zonebeheer industrielawaai
en onderhoud en beheer van ons regionale verkeers- en milieumodel. In eerste instantie in de
rol van projectmedewerker. Als je laat zien dat je het in je mars hebt, dan groei je door tot
projectleider.

Wij zoeken een adviseur Geluid met








een afgeronde technische opleiding op HBO/WO niveau. Bijvoorbeeld op het gebied van
milieukunde, werktuigbouwkunde, natuurkunde of vergelijkbaar
1-3 jaar relevante werkervaring
kennis van wetgeving in het werkveld is een pré (bijvoorbeeld Wet milieubeheer of Wet
geluidhinder)
goede beheersing van de Nederlandse taal en schriftelijke adviesvaardigheden
affiniteit met het werken met digitale systemen
tot slot: je kan omgaan met tegenstrijdige belangen, je hebt een klantgerichte houding en werkt
nauwkeurig.

Wat bieden wij jou






een aanstelling voor de duur van één jaar, met perspectief op een aanstelling voor onbepaalde
tijd
doorgroei mogelijk tot een salaris van maximaal € 4.121,- bruto per maand (schaal 10) bij een
36-urige werkweek
de aanstelling is 22 uur per week
een ontzettend leuke functie in een professionele omgeving waarin veel ruimte is voor
persoonlijke groei en eigen initiatief!

Werken bij de ODMH betekent
werken in een ambitieuze overheidsorganisatie, goede en flexibele arbeidsvoorwaarden, ruime
mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en een breed takenpakket waar groei in zit.
Ben je enthousiast?
Solliciteer dan door jouw cv en een motivatie te sturen via de link :
Klik hier voor het sollicitatieformulier!
De sollicitatiegesprekken staan gepland op maandag 29 mei 2017 in de ochtend en vrijdag 2 juni 2017 in
de ochtend.
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).
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
WWW.ODMH.NL
Trefwoorden: Vacature, Parttime, Gouda, Specialist geluid, Consultant geluid.

