Voor de afdeling Toezicht zoekt ODR een

trainee bodemtoezicht
36 uur per week

Wat je gaat doen

Je gaat onder begeleiding milieucontroles uitvoeren op
grondstromen. Ben jij vaak genoeg mee geweest op
controlebezoek? Dan mag je alleen op pad! Samen met jou
maken we een plan om jouw ontwikkeling vorm te geven.
• Je toetst Bbk-meldingen en bodemonderzoeken.
• Je behandelt bodemklachten en -meldingen.
•	Je adviseert en informeert betrokken partijen over
maatregelen, procedures en wet- en regelgeving.
•	Je beoordeelt samen met de juridische handhavers de
relevantie en haalbaarheid van handhavingsbesluiten.
•	Je volgt indien nodig naast de praktijkbegeleiding een
passende opleiding (bijvoorbeeld deeltijd-hbo) of een
specialistische cursus (zoals over het Activiteitenbesluit).

Wat je kunt en kent

Je hebt…
•	een (bijna) afgeronde mbo- of hbo-opleiding die aansluit
bij het vakgebied
• kennis en affiniteit met toezicht
• uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is
voor bedrijven en inwoners in de regio
Rivierenland de uitvoeringsorganisatie
voor Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (VTH). Zo’n 230 professionele
en deskundige collega’s voeren bouw- en
milieutaken uit voor acht regiogemeenten
en de provincie Gelderland. Samen dragen
ze bij aan een veilig en duurzaam
Rivierenland.

• ervaring met veldwerk of bodemadvies (pre)
• je rijbewijs B
Je bent…
• klantgericht, zelfstandig en flexibel
• resultaatgericht en gedreven
• besluitvaardig, stressbestendig en daadkrachtig
•	in staat om risico’s, afwijkingen en overtredingen te
signaleren
•	bereid om te voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.2,
hiervoor maken we samen een plan

Wat we je bieden

We bieden je een inspirerende baan bij een jonge
organisatie. Je krijgt een prima arbeidsvoorwaardenpakket
en goede ontwikkelingsmogelijkheden. Bij goed
functioneren krijg je na één jaar de mogelijkheid tot een
contract voor onbepaalde tijd. Wij investeren op de eerste
werkdag al in jouw ontwikkeling. We bieden je namelijk
opleidingen aan op kosten van ODR. Denk bijvoorbeeld aan
de mogelijkheid om te voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.2.
die horen bij deze functie. Verder krijg je flexibiliteit in

werktijden en -locaties. Het salaris is afhankelijk
van kennis en ervaring. Daarnaast beschik je over
een vrij besteedbaar individueel keuzebudget (IKB)
van 17,05% van je brutosalaris.

Heb je vragen?

Voor meer informatie over deze functie kun
je terecht bij Mark van Osch, coördinator
Toezicht Milieu, via 06 - 46 84 97 21 of
m.vanosch@odrivierenland.nl.
Voor vragen over de procedure kun je terecht bij de
bij de afdeling P&O via hrm@ODRivierenland.nl.

Zo solliciteer je

Stuur je motivatiebrief en cv uiterlijk maandag
20 december 2021 via Werken in Gelderland

We hebben begrip voor acquisitie,
maar zullen daar niet op ingaan.

