ODRA zoekt een

Medior Toezichthouder Milieu
36 uur per week

Wat je gaat doen
• Het uitvoeren van milieucontroles en milieuaudits met
name bij mkb en industriële bedrijven.
• Het afhandelen van milieuklachten en verzoeken tot 		
handhaving.
• Het administratief uitwerken van controleresultaten en
het opstellen van controlerapporten en brieven.
• Leiden van handhavingsdossiers en waar nodig 		
sanctiemaatregelen nemen aan de hand van de landelijke
handhavingsstrategie.
• Adviseren van klanten en in voorkomend geval collega’s
t.a.v. overtredingen.
• Ondersteunen van de juristen bij lopende 			
handhavingsprocedures.
• Medeverantwoordelijk voor het teamresultaat.
• Deelname klachten- en piketdienst.

Wat je kunt en kent
Je…
• hebt HBO werk- en denkniveau
• hebt minimaal drie jaar werkervaring in een soortgelijke
functie

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.

• bent in het bezit van een rijbewijs B
• voldoet aan de VTH Kwaliteitscriteria
Je bent of hebt...
• uitstekende beheersing van de Nederlandse taal zowel
mondeling als schriftelijk
• oplossingsgericht en flexibel
• een integrale benadering
• stressbestendig, doortastend en proactief
• resultaat-, kwaliteits- en klantgericht

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 loopbaanen 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 € 4048,- (functieniveau
9). Afhankelijk van kennis en ervaring kan
inschaling in een aanloopschaal plaatsvinden.

Heb je vragen?
Voor meer informatie over de functie of
mogelijkheden binnen ODRA kun je contact
opnemen met Pascal Reintjes, teamleider
Toezicht Bedrijven en Leefomgeving, via 026 –
377 16 04. Heb je vragen over de procedure?
Neem dan contact op met Marlous Morren,
HR adviseur via 026 – 377 44 07.

Zo solliciteer je
Stuur je motivatiebrief en cv vóór 2 februari
2021 naar sollicitaties.041864@
werkeningelderland.nl onder vermelding van
vacaturenummer 2021-01-07.
De gesprekken vinden plaats op 9 februari 2021.

Wij hebben begrip voor acquisitie, maar
gaan daar niet op in.

