Voor de afdeling Specialisten en Advies zoekt ODR

juridisch adviseurs omgevingsrecht
(bezwaar en beroep) 32 - 36 uur per week

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.

Wat je gaat doen

•	uitstekende schriftelijke en mondelinge
uitdrukkingsvaardigheden
•	overtuigingskracht en beschikt over politieke en
bestuurlijke sensitiviteit

•	Je behandelt (complexe) bezwaar- en beroepszaken,
waaronder voorlopige voorzieningen en hoger
beroepszaken.
• Je behandelt Wob-verzoeken.
•	Je geeft intern en extern juridisch advies over het
omgevingsrecht.
• Je bent vraagbaak voor collega’s.
• Je draagt bij aan de kwaliteit van ODR-producten.

Je bent…
•	klantgericht en resultaatgericht
• gedreven en flexibel
• besluitvaardig en daadkrachtig
• zelfstandig, maar ook een teamplayer
• analytisch ingesteld

Als juridisch adviseur met ruime kennis van en ervaring met
het omgevingsrecht (bouw/RO en/of milieu) ga je aan de
slag in het team Juridische Zaken.

Wat je kunt en kent

Je hebt…
• minimaal hbo-werk- en -denkniveau
• meerjarige ervaring op het juridisch vakgebied
• hoogwaardige en actuele kennis van het omgevingsrecht
•	enige jaren werkervaring in een vergelijkbare juridische
functie en je hebt ervaring met procederen en
(hoogwaardig) adviseren

Wat we je bieden

We bieden je een uitdagende baan bij een jonge organisatie.
We bieden een prima arbeidsvoorwaardenpakket en goede
ontwikkelingsmogelijkheden. Ook krijg je veel flexibiliteit in
werktijden en locaties. Je krijgt een arbeidsovereenkomst
voor de periode van één jaar, die bij goed functioneren
wordt omgezet naar onbepaalde tijd. Het salaris is
afhankelijk van kennis en ervaring. Naast je salaris beschik je
over een vrij besteedbaar Individueel Keuzebudget (IKB) van
17,05% van je brutosalaris.

Heb je vragen?

Voor meer informatie over de functie kun je
contact opnemen met Tamara Akkermans,
coördinator Bezwaar en Beroep of met Remco
Dijkstra, afdelingshoofd Specialisten & Advies.
Zij zijn via het algemene nummer van de ODR
bereikbaar 0344 - 579 314.
Voor meer informatie over de procedure kun
je mailen naar de HRM-administratie, via
HRM@odrivierenland.nl.

Zo solliciteer je

Stuur je motivatiebrief en cv naar
HRM@odrivierenland.nl.

Bij gelijke geschiktheid hebben de interne
kandidaten voorrang.

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

