Senior toezichthouder/handhaver Bodem
Informatie
Plaats

's-Hertogenbosch

Salarisindicatie

Tussen €3090 en €4671

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

32 - 36 uur

Publicatiedatum

23-09-2022

Werk- en denkniveau

WO,HBO

Sluitingsdatum

30-11-2022

Schaal

Schaal 10

Vacature Tekst

Werkplek:

Thuis of op ons kantoor in ’s-Hertogenbosch en op locatie

Salaris:
schaal 10, cao SGO).

Minimaal € 3.090,- en maximaal € 4.671,- (o.b.v. 36 uur per week,

Aantal uur:

32 - 36 uur per week

Dienstverband:
aanstelling

In eerste instantie een jaarcontract en aansluitend een vaste

Type organisatie:

Overheid, Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

Typisch ODBN:
Snelgroeiende, dynamische organisatie met een groot hart voor de
Brabantse leefomgeving. Denk aan natuur en milieu, wonen,
genieten.

werken, recreëren en

Sta jij stevig in je schoenen? Weet je alles over bodem en bouwstoffen en de normen die daar bij horen? Hou je graag toezicht en
wil je dit samen met je collega’s naar een hoger plan tillen? Wil je werken bij de overheid en je inzetten voor de leefomgeving in
Noordoost-Brabant? Solliciteer dan nu!
Wat ga je doen als senior toezichthouder/handhaver Bodem?
Je houdt je voornamelijk bezig met toezicht op het besluit bodemkwaliteit, de Wet bodembescherming en inrichtinggebonden
bodemtoezicht. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet weet jij samen met de collega’s de weg te vinden in deze
nieuwe wet. Dit doe je voor onze deelnemende gemeenten en de provincie. Als na toezicht blijkt dat handhaving moet
plaatsvinden, is dat ook een taak die jij uitvoert, vaak in samenwerking met jouw vakcollega’s of collega’s van andere disciplines
zoals juristen. Als casemanager ben je direct betrokken bij bestuurlijk gevoelige projecten.
Je fungeert vooral als dé expert op inhoud voor je collega’s. Je zorgt voor kennisoverdracht tussen collega’s en het ‘meenemen’
van collega’s in jouw dagelijkse praktijk. Als senior functioneer je ook in grotere (keten-)projecten. Deze projecten bestaan
bijvoorbeeld uit onderzoek in samenwerking met een adviseur bodem en onze handhavingspartners zoals waterschap en Inspectie
Leegomgeving & Transport ( IL&T). Je voert zelfstandig controles uit bij bedrijven waar bodem de belangrijkste milieucomponent
is. Daarnaast ondersteun je integrale toezichthouders tijdens bedrijfscontroles en voorziet hen gevraagd en ongevraagd van
advies over bodemgerelateerde thema’s. Je draagt bij aan het vergroten van kennis en vaardigheden van collega’s. Ook als het
gaat om aspecten waar je zelf niet direct toezicht op uitoefent.
Het team
Als vakgroep zijn wij ons bewust van de huidige en toekomstige opgave. We bezitten veel kennis en ervaring en delen deze actief
met andere omgevingsdiensten. Jouw toekomstige team bestaat uit verschillende vakspecialisten zoals geluids- en
luchtspecialisten, waarbinnen de vakgroep bodem als zelfstandige groep functioneert voor het hele ODBN-gebied. Je komt terecht
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in een informeel en enthousiast team van ongeveer 30 mensen. De vakgroep bodem bestaat nu uit 13 personen die graag hun
steentje bijdragen aan een beter milieu.
Wat vragen wij van jou?
Je hebt bij voorkeur minstens drie jaar ervaring als Toezichthouder/handhaver Bodem. Je hebt actuele en aantoonbare kennis van
in ieder geval het Besluit bodemkwaliteit, de Wet bodembescherming, Wet milieubeheer en de WABO .
·
·
·

Je hebt een Hbo of wo-opleiding of vergelijkbaar werk- en denkniveau met als specialisatie milieukunde, bodem of
vergelijkbare studie.
Het integrale toezicht wordt steeds belangrijker en vandaar dat je in staat bent om innoverend, analytisch en planmatig
te werken.
Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en vanzelfsprekend is je mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid uitstekend. Je bent in staat om klantrelaties op te bouwen en te onderhouden.

Ben jij de senior? Dan vragen we het volgende van je
Je staat stevig in je schoenen en van nature neem je graag de lead in de meest complexer dossiers. Een hoge kwaliteit nastreven
staat hoog in je vaandel. Vanzelfsprekend heb je een helicopterview en ben je nieuwsgierig; je kijkt verder dan de grenzen van de
ODBN en je eigen werkgebied, omdat je weet dat daar de ontwikkelingen plaatsvinden die impact hebben op je werk. Je hebt
minstens vijf jaren werkervaring als Toezichthouder/handhaver Bodem.
Wat hebben we jou te bieden?
Naast veel flexibiliteit binnen je werk(omstandigheden), fijne samenwerking met gedreven collega’s, lekkere koffie en humor is er
veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling binnen het vakgebied en de ODBN. We investeren graag in onze medewerkers. Zo
worden alle medewerkers op dit moment volop getraind om straks te kunnen werken met de Omgevingswet.
Je komt te werken in een diverse organisatie die volop in ontwikkeling is. We kijken ook wat jij nodig hebt. We bieden een plek
waar je jouw expertise ontwikkelt en waar je de ruimte krijgt om zelf in te vullen hoe je dat doet. Je kunt vertrouwen op een
solide basis en tegelijkertijd mag je de ruimte pakken om nieuwe dingen te ontdekken.
Je hebt de mogelijkheid om deels vanuit huis te werken (èn we hebben goede faciliteiten beschikbaar om je werkplek daar goed
in te richten). Werk je op kantoor, dan kom je terecht in een moderne kantooromgeving in voetbalstadion de Vliert, op
loopafstand van het treinstation. Kom je op de fiets naar kantoor, dan kun je gebruik maken van een aantrekkelijke fietsregeling.
Kom je met de auto, dan vergoeden wij al je kilometers op basis van € 0,19 per kilometer. Kom je met OV, dan krijg je van ons
een NS-businesscard.
We hebben een goed en mooi bedrijfsrestaurant, zodat je in de pauze, onder het genot van een heerlijke lunch, je collega’s
ontmoet. Vitaliteit vinden we belangrijk en daarom vergoeden wij een groot deel van je sportabonnement en kun je op kantoor
een lekker stuk fruit pakken. Verder heb je de kans om deel uit te maken van een organisatie die zich inzet om een zo groot
mogelijke positieve bijdrage te leveren aan de leefomgeving. En je hebt de kans om te werken aan innovatieve oplossingen en
producten.
Meer weten en solliciteren?
Wil je inhoudelijk meer weten over de functie? Bel dan met Rick van Sambeeck, teammanager Specialisten, op 06-23178944. Of
met Niels Drillenburg, Coördinator vakgroep Bodem op 088-7430 568.
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Dan kun je terecht bij de afdeling HR, bereikbaar op nummer 088-7430 000.
Solliciteren kan via de website www.werkeninnoordoostbrabant.nl. Hier kun je bij de vacature voor Toezichthouder/handhaver
Bodem, vacaturenummer 2022-12, je motivatie en CV uploaden. Je motivatie kun je richten aan Rick van Sambeeck.
In het kader van ons integriteitbeleid vragen we bij indiensttreding om referenties en een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).

Acquisitie wordt niet in behandeling genomen.
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Zelfstandigheid
Analytisch vermogen
Mondelinge communicatie
Omgevingsbewustzijn
Overtuigingskracht
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
Initiatief
Kwaliteitsgerichtheid

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Afdeling P&O

Naam

Rick van Sambeeck

Functie

HR medewerkers

Functie

teammanager specialisten

Telefoon

(0485) 338300

Telefoon

06-23178944

E-mail

PO@odbn.nl

E-mail

rvansambeeck@odbn.nl
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