ODRN is op zoek naar een

projectleider

28,8 uur per week (0,8 fte)
Wat je gaat doen

•	Je draagt als projectleider binnen de afdeling Handhaving
Milieu zorg voor de (projectmatige) aanpak van diverse
thema’s.
•	Je bent aanspreekpunt voor de gemeentelijke en
provinciale opdrachtgevers, ketenpartners en andere
Gelderse omgevingsdiensten.
•	Je houdt je bezig met het project ondermijnende
criminaliteit, een belangrijk onderdeel van je takenpakket.
Je maakt afspraken over de ODRN-inzet bij lokale en
regionale projecten, waarbij de veiligheid van onze
medewerkers vooropstaat.
•	Je bent als projectleider/procescoördinator verantwoor
delijk voor de aanpak van bestuurlijke aandachtdossiers,
waarbij je draagvlak creëert en vraagstukken integraal
benadert.
•	Je vervult binnen de afdeling enkele coördinatietaken bij
de uitvoering van de reguliere werkprogramma’s voor onze
opdrachtgevers.

Wat je kunt en kent

Je hebt…
• een relevante opleiding op minimaal hbo-niveau

Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is
een samenwerkingsverband van de gemeenten
Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen,
Nijmegen, Wijchen en de provincie Gelderland.
We werken nauw samen op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving
voor milieu, bouwen, geluid, bodem en water.
Met zo’n 220 collega’s zetten we ons in voor
een goede dienstverlening aan bedrijven en
inwoners. Zo zorgen we samen voor een
gezonde, duurzame en veilige regio.
•	minimaal vijf jaar werkervaring in projectleiding,
-begeleiding of -coördinatie, bij voorkeur op het gebied
van toezicht en handhaving van het omgevingsrecht
•	kennis van de bestuurlijke en strafrechtelijke aanpak
van ondermijnende criminaliteit (pre)
Je bent…
• communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk
•	analytisch sterk en weet complexe vraagstukken te
vertalen naar praktische oplossingen
•	een netwerker, bestuurlijk sensitief en gericht op
samenwerking
• servicegericht richting de opdrachtgever

Wat we je bieden

Je komt te werken in een professionele werkomgeving,
met een prettige werksfeer en met de maatschappij als
inspiratiebron. Je krijgt veel ontwikkelmogelijkheden en
flexibiliteit in werktijden en -locaties. Naast een reiskosten
vergoeding woon-werkverkeer krijg je een vrij besteedbaar
Individueel Keuzebudget (IKB) voor doelen die passen bij je
levensfase en persoonlijke wensen. Het IKB bedraagt 17,05%
van je brutosalaris en bouw je maandelijks op.

Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring,
aanloopschaal 10A (max. € 4.831,-) of functionele
schaal 11 (max. €5.169,-) van de cao SGO.

Heb je vragen?

Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met Jan de Leeuw, afdelingsmanager
Handhaving Milieu, via 024 - 751 74 08.
Voor informatie over de werving- en selectieprocedure kun je contact opnemen met Adna
Sarhatlic, P&O-adviseur, via 024 - 751 78 87.

Zo solliciteer je

Stuur je motivatiebrief en cv vóór 3 november 2020
via Werken in Gelderland
Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet.

Bij gelijke geschiktheid hebben de interne kandidaten
voorrang.

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

