Ben jij specialist in industrie- en wegverkeerslawaai? Weet jij
onderzoeksgegevens en metingen in het veld te combineren tot een
helder en onafhankelijk advies voor de bestuursrechter? Ben je
analytisch sterk en zoek je een boeiende baan met diepgang bij een
deskundige organisatie?
De StAB is een onafhankelijke en onpartijdige adviseur van de
bestuursrechter bij geschillen in de fysieke leefomgeving. Bij de StAB
werken 36 gerechtelijk deskundigen, die op hun vakgebied de rechter
voorzien van de juiste informatie om een oordeel over een
beroepskwestie te kunnen vormen.
Vanwege een toenemende vraag naar adviezen op het gebied van geluid
zoeken wij een:

Een adviseur met specialistische kennis op gebied van industrie- en
wegverkeerslawaai (36 uur)
Als StAB-adviseur voer je onderzoek uit in het veld en op basis van
(juridische) dossiers. De geschillen hebben vooral betrekking op
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Op grond van jouw
bevindingen stel je zelfstandig een advies op. Daarin beschrijf je op heldere,
zakelijke wijze de relevante feiten en omstandigheden. Als adviseur plaats
je technische kennis in een juridische context. Bij grote, complexe zaken
werk je in een projectteam samen met collega adviseurs.
Het komt regelmatig voor dat je als adviseur op de zitting het verslag
toelicht aan de rechter. Voor deze veelzijdige functie is niet alleen een
scherpe blik nodig, maar ook een grote mate van accuratesse en
uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk).
Vanwege de groeiende vraag naar adviezen op het gebied van geluid
zijn wij op zoek naar een adviseur:
-

Met een HBO of WO opleiding
Algemene juridische kennis
Specifieke kennis op het gebied van geluid (bv. Hogere Cursus
Akoestiek Antwerpen, post-hbo Milieu-Geluid of vergelijkbaar)
met ervaring in het toepassen van rekenmodellen
die naast zelfstandig werken in staat is collega-adviseurs bij te
staan op het gebied van geluid
met aantoonbare ervaring binnen het omgevingsrecht (milieu en
ruimtelijke ordening).

Ervaring op het gebied van trillingen, spoorweg- en/of luchtvaartlawaai
is een pré.
Natuurlijk beschik je over een professionele, onafhankelijke
werkhouding. Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, teamgeest en bent
ontwikkelingsgericht.

Werken bij de StAB betekent een uitdagende baan, met veel variatie in
een open en informele cultuur. De StAB heeft kennis zeer hoog in het
vaandel staan en biedt de adviseur ruime mogelijkheden tot verdere
opleiding en ontwikkeling. Daarnaast zijn er vakgroepen waarin
adviseurs hun kennis delen en op peil houden.
StAB biedt voor deze functie een salaris volgens het BBRA; afhankelijk
van opleiding en ervaring in schaal 10 (junior), schaal 11 of schaal 12
(senior). Voor de CAO zijn wij trendvolger van het Rijk. Thuiswerken
behoort tot de mogelijkheden. In eerste instantie wordt een jaarcontract
aangeboden, met optie tot verlenging.
Meer informatie en solliciteren
Kijk voor meer informatie over de organisatie en haar werkzaamheden
kijk op www.stab.nl. Voor inhoudelijke informatie over de vacature kun
je contact opnemen met: Jan Koedoot (070 3150154).
Wij ontvangen jouw motivatie en CV graag per mail: vacatures@stab.nl.
De reactietermijn sluit op 15 mei.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs
gesteld.

