ODRN is op zoek naar een ervaren

toezichthouder BRIKS
32 - 36 uur per week

Wat je gaat doen

•	Je controleert op de naleving van wet- en regelgeving,
vergunningen en beschikkingen op samenhangende
terreinen van Wabo, inclusief milieuaspecten vooral gericht
op reguliere bouw.
•	Je voert integrale controles uit bij reguliere bouw op de
naleving van de vergunningvoorschriften of de algemene
voorschriften uit de AMvB’s.
•	Je inspecteert bouwkundige voorzieningen, maakt risicoanalyses en stelt toezichtplannen op.
•	Je adviseert bestuur en management over technische en
procedurele handhavingszaken.
•	Je voert de regie over projecten, draagt zorg voor
afstemming en prioritering waarbij je oog hebt voor
de bestuurlijke context.
•	Je weet knelpunten op te lossen, dit ook in samenspraak
met je collega’s.
•	Je bent vraagbaak voor instanties, ondernemers en burgers
en in dit kader voer je overleg.
•	Je vertaalt landelijke ontwikkelingen naar de
gemeentelijke handhavingspraktijk en doet voorstellen
voor een uniforme, regionale aanpak.

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.

Wat je kunt en kent

Je hebt…
• hbo-werk- en -denkniveau
• minimaal vijf jaar relevante werkervaring
• kennis van Omgevingsrecht en bestuurs(proces)recht
•	en je voldoet aan de Kwaliteitscriteria 2.2 behorende bij
deze functie
Je bent…
• zelfstandig, flexibel en resultaatgericht
• overtuigend en inlevend
• omgevings- en klantgericht
• gericht op samenwerking en bestuurlijke sensitiviteit

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
reiskostenvergoeding 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, schaal 10 (max. €4.494,-) van de cao SGO.

Heb je vragen?

Voor meer informatie over deze functie kun je
contact opnemen met Remco Brandwacht,
afdelingsmanager Handhaving, via 024 - 751 78 25.
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 26 november 2020
naar 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.

