Voor de afdeling Handhaving zijn wij op zoek naar een

ervaren toezichthouder Briks
met het taakaccent asbest

36 uur per week

Wat je gaat doen

•	Je controleert op de naleving van wet- en regelgeving,
vergunningen en beschikkingen op het gebied van Wabo,
vooral voor asbestsloop(meldingen) en complexe bouw
en handhaving.
•	Je maakt risicoanalyses en stelt toezichtplannen op.
•	Je adviseert bestuur en management over technische
en procedurele handhavingszaken.
•	Je maakt bouwkundige opnamen voor aan te schrijven
panden of bouwwerken.
•	Je trekt het handhavingstraject tot en met de uitvoering
voor asbest en bouwkundige aspecten.
•	Je stelt controlerapporten, brieven en beschikkingen op
en geeft adviezen over klachten en de afhandeling ervan.

Wat je kunt en kent

Je hebt…
• hbo-werk- en -denkniveau
•	kennis van omgevingsrecht en bestuurs(proces)recht
en je voldoet aan de kwaliteitscriteria 2.1 voor asbest
deskundigen
• minimaal 3 jaren ervaring

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 200 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.
Je bent…
• zelfstandig en resultaatgericht
•	je beschikt over overtuigingskracht en omgevings
bewustzijn en bestuurlijke sensitiviteit
•	je kunt je goed een oordeel vormen en bent flexibel
en klantgericht

Wat we je bieden

ODRN biedt je een professionele werkomgeving, met
de maatschappij als inspiratiebron. We zijn een jonge
organisatie, met veel ontwikkelmogelijkheden en een
prettige werksfeer. Je krijgt de mogelijkheid om thuis
te werken.
Het bruto maandsalaris is maximaal € 4.225,- (schaal 10
CAR/UWO) bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van
leeftijd, opleiding en ervaring. Naast je salaris beschik je
over een vrij besteedbaar Individueel Keuzebudget (IKB).
Dit budget bedraagt 17,05% van je brutosalaris en bouw je
maandelijks op. Je kunt je IKB inzetten voor doelen die
passen bij je levensfase, persoonlijke wensen en doelen.
Ook krijg je een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.

Heb je vragen?

Voor meer informatie over deze functie kun
je contact opnemen met Remco Brandwacht,
afdelingsmanager Handhaving: 024 - 751 77 00.
Voor informatie over de procedure kun je
contact opnemen met Adna Sarhatlic,
personeelsadviseur: 024 - 751 78 87.

Zo solliciteer je

Stuur je motivatie met cv vóór 19 juli naar
Werken in Gelderland

De vacature is zowel intern als extern uitgezet.

Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie stellen we niet op prijs.

