Voor de afdeling Vergunningverlening zoeken wij een

vergunningverlener Bouw/RO B
36 uur per week

Wat je gaat doen

•	Je houdt je bezig met aanvragen voor omgevings
vergunningen voor bouwen en ruimtelijke ordening
en met nevenwerkzaamheden, zoals het behandelen
van sloopmeldingen.
•	Je toetst de aanvragen aan regelgeving voor de
leefomgeving.
•	Je verricht baliewerkzaamheden bij onze opdrachtgevers.
Je gaat aan de slag voor twee van hen.
• Je maakt legesberekeningen en rekent bouwsommen na.
• Je levert gegevens aan voor CBS.
• Je doet registraties S40 en Timetell.
• Je neemt deel aan werkgroepen.

Wat je kunt en kent

Je hebt…
• relevant hbo- werk- en -denkniveau
• minimaal drie jaar werkervaring met bouwen
• ervaring op het werkterrein omgevingsvergunningen
• je rijbewijs B
•	de opleidingen ABW-1 en ABW-2 afgerond (pre) en
bent bereid andere opleidingen te volgen

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is
voor bedrijven en inwoners in de regio
Rivierenland de uitvoeringsorganisatie
voor Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (VTH). Zo’n 200 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.

Je bent…
•	klant- en resultaatgericht
•	flexibel, dienstverlenend en gericht op
samenwerking
•	besluitvaardig, daadkrachtig en gedreven
•	politiek-bestuurlijk sensitief

Wat we je bieden

We bieden je een inspirerende baan bij een jonge
organisatie met een prima arbeidsvoorwaardenpakket
en goede ontwikkelingsmogelijkheden. Ook krijg je
veel flexibiliteit in werktijden en -locaties. Het salaris
is afhankelijk van kennis en ervaring (schaal 9 van de
cao SGO). 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 deze functie kun je
terecht bij Marcel Keijman, afdelingshoofd
Vergunningverlening, via 0344 - 579 314 of
m.keijman@odrivierenland.nl

Voor vragen over de procedure kun je
terecht bij de HRM-administratie via

HRMadministratie@bommelerwaard.nl

Zo solliciteer je

Stuur je motivatiebrief en cv vóór 17 mei
naar Werken in Gelderland
Bij gelijke geschiktheid hebben de interne
kandidaten voorrang.

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

