Toezichthouder(s) Milieu industriële bedrijven
Informatie
Plaats

Zaandam

Salarisindicatie

Tussen €44023 en €73539

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

32 - 36 uur

Publicatiedatum

04-08-2021

Werk- en denkniveau

HBO

Sluitingsdatum

01-03-2022

Schaal

Schaal 10 t/m 11

Vacature Tekst

Wil jij je passie voor het milieu inzetten om de leefomgeving van miljoenen mensen te beschermen? Bij de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied krijg je die kans. Wij zien erop toe dat de duurzaamheid, de leefbaarheid en de veiligheid in deze
dynamische en drukbevolkte regio worden gewaarborgd. Dat doen we onder andere door te controleren of bedrijven en
uitvoerders werken conform de regels op het gebied van bodem, bouw en milieu. En daar kunnen wij jouw inzet en enthousiasme
als Toezichthouder Milieu goed bij gebruiken.

Bekijk de uitdaging
Door het uitvoeren van toezicht en de inzet van handhaving bevorder jij op een positieve manier de naleving van wet- en
regelgeving door bedrijven. Je werkt hierbij als spin in het web samen met de collega’s binnen de Omgevingsdienst, zoals
vergunningverleners, milieuadviseurs en de betrokken jurist. Maar ook met onze externe handhavingspartners. Jij voert controles
uit waarbij je de handel en wandel van grote industriële bedrijven van alle kanten bekijkt. Indien nodig zorg je vervolgens voor de
noodzakelijke opvolging om naleving van regels af te dwingen. Het opvolgen van meldingen van bedrijven en klachten van
omwonenden is eveneens een belangrijk onderdeel van het werk. Om die reden doen we ook een beroep op je vermogen om
bestuurlijke en technische onderwerpen in begrijpelijk taal te verwoorden.

Waarom jij?
Jij ademt milieu. En met jouw ervaring in het vakgebied ben je nu toe aan een nieuw perspectief. Je wilt meer vrijheid en
zelfstandigheid. Meedenken over nieuwe milieudoelen in relatie tot de grotere industriële gebieden. Met maar één doel: werken
aan de duurzame ontwikkeling van een hele regio. Dát is wat jou drijft.

Je beschikt over een technische HBO opleiding en hebt affiniteit met toezicht en handhaving. Daarnaast heb je 5 jaar ervaring op
het gebied van milieutoezicht en handhaving. Ook verwachten we aantoonbare kennis van actuele wet- en regelgeving op het
gebied van milieu en veiligheid. Ervaring met werken bij grote industriële bedrijven die onder het BRZO vallen is een pre. Je
functioneert goed in een dynamische omgeving, waar ruimte is voor innovatie en continu leren.

Bekijk ons aanbod
Naast boeiende cases vind je bij de Omgevingsdienst NZKG een organisatie die volop in beweging is. Je gaat deel uitmaken van
het programmateam Tata Steel en het team Toezicht en Handhaving Milieu & Industrie. Het team Toezicht en Handhaving Milieu
& Industrie bestaat uit enthousiaste professionals die verantwoordelijk zijn voor toezicht en handhaving op het gebied van milieu
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en veiligheid bij grote industriële bedrijven. Een deel van ons werk richt zich op het ontwikkelen van landelijke systematieken
zodat de zes Brzo-omgevingsdiensten waar mogelijk op een eenduidige manier te werk gaan. In dit team krijg jij alle ruimte om
jezelf te ontwikkelen.

Je salaris en inschaling is afhankelijk van je opleiding en je werkervaring. Je mag in ieder geval rekenen op minimaal € 44023,- en
maximaal € 73539,- bruto jaarsalaris (schaal 10 en 11) bij een 36-urige werkweek (jaarsalaris is inclusief 22,37% IKB, bestaande
uit vakantiegeld, eindejaarsuitkering of extra verlof). De omvang van de functie is 36 uur per week, 32 uur per week is
bespreekbaar. We stellen je aan voor de duur van twee jaar zolang het programma loopt, maar streven bij gebleken geschiktheid
naar een relatie voor langere termijn.

De Omgevingsdienst NZKG volgt de rechtspositieregeling die ook voor de provincies geldt, de CAO provinciale sector. Daarbij
kennen wij een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden waaronder een volledige OV-vergoeding voor woon-werkverkeer. Ons
kantoor bevindt zich direct naast station Zaandam.
Kom werken aan de toekomst
Wil jij je horizon verbreden en met jouw expertise een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van het
Noordzeekanaalgebied? Solliciteer dan vandaag nog en kom werken aan de toekomst.

Wil je eerst meer informatie over de functie dan kun je contact opnemen met Ron Bouwman, Teammanager, via
ron.bouwman@odnzkg.nl of 06-41531277. Met vragen over de procedure kun je terecht bij Jim van der Vliet, HR adviseur, via
jim.van.der.vliet@odnzkg.nl of 06-34177143.

Klik hier om te solliciteren.

Competenties
Integriteit
Verantwoordelijkheid
Zelfstandigheid
Analytisch vermogen
Oordeelsvorming
Omgevingsbewustzijn
Besluitvaardigheid
Resultaatgerichtheid

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Ron Bouwman

Naam

HR Helpdesk

E-mail

ron.bouwman@odnzkg.nl

E-mail

hrhelpdesk@odnzkg.nl
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Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

zaterdag 4 december 2021

Page 3 of 3

