Adviseur Geluid
Dordrecht - 36 uur per week
Jouw werkzaamheden
Als adviseur geluid

Beoordeel en toets je akoestische onderzoeken en adviseer je de Units Omgevingsbeheer
(Wabo) en Toezicht in het kader van de Wet milieubeheer/Wabo.

Toets je aan het wettelijke kader en beleid en adviseer je bij ruimtelijke planontwikkeling
over de geluidregelgeving en hogere waarden procedures zowel voor industrie-, weg- als
railverkeerslawaai.

Voer je zelf onderzoeken uit zowel voor industrie-, weg- als railverkeerslawaai.

Ben je betrokken bij het zonebeheer, het opzetten van zonebewakingsmodellen en het
actualiseren van deze akoestische rekenmodellen.

Voer je geluidmetingen uit op locatie, zowel gedurende de dag-, avond- als nachtperiode,
door de week en in het weekend.

Ben je betrokken bij het opstellen van actieplannen EU-richtlijn omgevingslawaai.

Implementeer je beleid op het gebied van geluidregelgeving.
Wat vragen wij van jou?

Minimaal een afgeronde HBO-opleiding in een technische richting en een afgeronde
opleiding 'HBO Akoestiek Amsterdam' of 'Hogere akoestiek Antwerpen'.
of bereid deze opleiding te volgen. Voorwaarde hiervoor is dat je minimaal over een
afgeronde technische HBO-opleiding beschikt.

Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

In staat om zelfsturend en in teamverband te opereren.

Bij voorkeur actuele kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met het uitvoeren van
akoestisch onderzoek op het gebied van industrie-, weg- en railverkeerslawaai.

Milieuwetgeving en ruimtelijke ordening vormen een bekend werkterrein.

In staat om de vaak complexe materie duidelijk uit te leggen aan bedrijven, interne
collega's en eventueel bij de bezwaarcommissies, rechtbank en/of Raad van State.
Je bent een betrokken collega en bereid om je verder te ontwikkelen op het betreffende vakgebied.
Interesse en vaardigheid in andere vakgebieden binnen de omgevingsdienst wordt op prijs gesteld.
Je werkt gestructureerd, planmatig en bent analytisch.
Jouw plek in de organisatie
Je werkt binnen de nieuwe Unit Omgevingskwaliteit van OZHZ. OZHZ voert namens
regiogemeenten en Provincie Zuid-Holland diverse bevoegd gezagtaken uit op het gebied van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, etc.
De vakgroep geluid wordt gevormd door een collegiale club van gekwalificeerde, gedreven en
ervaren professionals die, vanuit zowel de inhoud als het onderliggende proces, interessante
projecten uitvoeren. We starten per 1 april 2017 met een nieuwe indeling van de dienst. We bieden
je zelfstandigheid met eigen verantwoordelijkheid.
Wie zijn wij
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) bestaat sinds 1 januari 2011 en verleent namens
haar opdrachtgevers, de 17 regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland binnen de regio
vergunningen, houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving gericht op o.a. de Wabo,
Wbb en lokale regelgeving en in heel de provincie de groene wetgeving en legt zo nodig sancties
op. Van OZHZ verwachten opdrachtgevers een proactieve, oplossingsgerichte houding,
dienstverlenend naar burgers en bedrijven. Integraal werken is het credo zowel in aanpak als in
producten.
De grote bewegingen van de overheid zijn gericht op integrale en vanuit het gezichtspunt van
burger en bedrijf doelmatige en effectieve taakuitvoering (outside-in). OZHZ bestaat uit een
directieteam en elf Units en is in ontwikkeling om te komen tot een andere manier van werken. De
organisatie is per 1 april 2017 'platter' en medewerkers gaan aan het werk binnen zelfsturende
teams.

Ons aanbod
Wij bieden een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring van maximaal schaal 10 (€ 4.121,bruto) op basis van een 36-urige werkweek.
Wij zijn een moderne werkgever. Wij kennen uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van
reiskosten, flexibele werktijden, verlofregelingen en studiefaciliteiten. Daarnaast beschik je als
medewerker over een Individueel Keuze Budget van 16,3% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit
budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen
of er vakantie uren van te kopen.
Naast goede arbeidsvoorwaarden bieden we je ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden.
Belangstelling?
Je kunt direct online solliciteren. Als je meer informatie wilt over de functie kun je terecht bij de
toekomstige unitmanager (per 1 april as.) Marcel Rietberg, nu afdelingshoofd Expertise en Advies,
telefoonnummer 078 - 770 32 55.

