ODRA zoekt een

Senior Bodemadviseur
36 uur per week

Wat je gaat doen
• Beoordelen van plannen van aanpak bodemsanering, 		
evaluatieverslagen bodemsanering (en BUS-meldingen).
• Klanten en collega’s adviseren over het aspect bodem bij
bouwaanvragen, milieuvergunningen en ruimtelijke 		
ontwikkelingen.
• Participeren in multidisciplinaire werkgroepen voor 		
beleidsontwikkeling en hierover adviseren aan het 		
management.
• Medeverantwoordelijk voor het leveren van een bijdrage
aan het opstellen van werkafspraken en werkprocessen.
• Je vervult een belangrijke rol in de transitie van wettelijke
ontwikkelingen.

Wat je kunt en kent
Je hebt…
• een afgeronde hbo- of wo-opleiding met als specialisatie
Milieukunde of vergelijkbare studies
• kennis van relevante bodem- en milieuwetgeving
• minimaal vijf jaar werkervaring in een soortgelijke functie
• ervaring op het gebied van relevante 			
bodemwerkzaamheden binnen de publieke sector

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is een samenwerkingsverband van tien gemeenten - Arnhem,
Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum,
Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar - en de
provincie Gelderland. We werken nauw samen op het
gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving. Ook geven we specialistisch advies over de
milieuwetgeving en voeren we bouwtaken uit. Met zo’n
160 collega’s bouwen we dagelijks aan een gezonde,
veilige en duurzame leefomgeving.

• ervaring met bodemonderzoeken in het kader van een
aanvraag omgevingsvergunning bouwen en milieu
Je bent/hebt…
• een open houding waarbij je initiatief neemt en feedback
geeft en ontvangt
• ervaring met het werken met politiek gevoelige dossiers
• goede communicatieve- en adviesvaardigheden
• goed analytisch vermogen en besluitvaardig
• omgevingsbewust
• verbindend vermogen
• proactief en ondernemend

Wat we je bieden
We bieden je een boeiende en afwisselende functie in een
dynamische en groeiende organisatie. Vakmanschap,
verantwoordelijkheid, vertrouwen en samen zijn onze
kernwaarden. Je krijgt persoonlijke begeleiding en loopbaan- en
ontwikkelmogelijkheden. In onze informele en prettige
werksfeer is er ruimte voor jouw ideeën en voor kennisdeling.
Verder bieden we je goede arbeidsvoorwaarden met een
Individueel Keuzebudget en een vergoeding voor een

smartphone en woon-werkverkeer. We werken
volgens ‘het nieuwe werken’. Het salaris is
maximaal € 4494,- per maand bij een fulltime
dienstverband (schaal 10). Afhankelijk van kennis
en ervaring kan inschaling in een aanloopschaal
plaatsvinden.

Heb je vragen?
Voor meer informatie over de functie kun je
contact opnemen met Amar Hemai, teamleider
team Advies en Toetsing Milieu, via
026 - 377 1867. Over de procedure kun je contact
opnemen met Marlous Morren, HR-adviseur, via
026 – 377 44 07.

Zo solliciteer je
Stuur je motivatiebrief en cv vóór 26 april 2021
naar sollicitaties.043311@werkeningelderland.nl
onder vermelding van vacaturenummer
2021-02-01.
De gesprekken vinden plaats op 3 mei 2021.
Wij hebben begrip voor acquisitie, maar
gaan daar niet op in.

