AV Consulting
Word jij de geluidsdeskundige die de rechters adviseert in het omgevingsrecht?
Als adviseur bij de STAB ben je de onafhankelijke expert voor de rechters in Nederland. Je onderzoekt
complexe zaken over geluidsoverlast. Schrijft onderbouwde onafhankelijke adviezen. En presenteert deze
adviezen aan de rechtbanken. In deze functie word je opgeleid tot gerechtelijk deskundige.
Werken als adviseur bij de STAB betekent de diepte ingaan. Zowel vaktechnisch als op juridisch. Waarbij het
werk dat je uitvoert mede bepalend is over hoe we in Nederland met omgevingswetgeving omgaan. Je verricht
dossier onderzoek, voert locatiebezoeken uit en voert gesprekken met betrokkenen. Om vervolgens gedegen
advies rapporten aan de rechter uit te brengen. Dit werk voer je grotendeels zelfstandig uit. Natuurlijk ben je
een onderdeel van een team experts en kan je de hulp van collega’s inroepen.
Je taken en verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•
•

Je primaire verantwoordelijkheid is het leveren van kwalitatief hoogwaardig advies
Onderzoek en analyse van steeds variërende vraagstukken
Interviewen van betrokkenen
Schrijven van gedegen en heldere onderzoeksrapporten
Presenteren en uitleg geven over je adviezen aan vaak hoog opgeleide omgevingen
Kennis delen met je team en organisatie

Om deze functie goed uit te kunnen voeren breng je een aantal zaken mee:
•
•
•
•
•
•

Academisch werk- en denkniveau. Bij voorkeur opgedaan door een natuurwetenschappelijke- of
technische opleiding.
Aantoonbare interesse in akoestiek en/of bereidheid je daarin te specialiseren. Opleiding Hogere
Akoestiek is een pré.
Aantoonbare ervaring in het vakgebied milieu of ruimtelijke ordening.
Sterk analytisch ingesteld in combinatie met details willen begrijpen
Onafhankelijke denker die een eigen mening vormt
Zeer sterke schriftelijke communicatieve vaardigheden

De STAB heeft een maatschappelijke rol en als mens word je dan ook sterk gemotiveerd door de wil om iets te
willen bijdragen aan de maatschappij. De STAB ondersteunt dit niet alleen met inhoudelijke uitdagend werk.
Maar ook door je de ruimte te geven hoge kwaliteit van werken te leveren. In dit specifieke vakgebied zijn wij
ook bereid te investeren in je akoestische kennis als jij dat ook bent!
Gezien de aard van het werk is thuiswerken een optie en dit wordt gefaciliteerd.
Interesse? Solliciteer online via deze link. Bezoek dan de website onder "vacatures" met meer info over de
sollicitatieprocedure en een formulier voor het toezenden van je CV. Voor meer informatie kan je ook contact
opnemen met Tjeerd van der Meulen op nummer 06-13267878.

Trefwoorden: Vacature, Fulltime, Parttime, Den Haag, Adviseur geluid, Juridisch, Geluidsdeskundige.

