Adviseur Geluid Milieu & Duurzaamheid
Informatie
Plaats

Zaandam

Salarisindicatie

Tussen €2998 en €5008

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

32 - 36 uur

Publicatiedatum

12-01-2021

Werk- en denkniveau

WO,HBO

Sluitingsdatum

31-12-2021

Schaal

Schaal 10 t/m 11

Vacature Tekst

Adviseur Geluid Milieu & Duurzaamheid

Heb jij oren naar uitdagende vraagstukken op het gebied van geluidoverlast? Bij de Omgevings-dienst Noordzeekanaalgebied krijg
je die kans. Wij zien erop toe dat de duurzaamheid, de leefbaarheid en de veiligheid in deze drukbevolkte regio worden
gewaarborgd. En daar kunnen wij jouw expertise en ervaring als Adviseur Geluid, Milieu & Duurzaamheid goed bij gebruiken.
Bekijk de uitdaging
In het Noordzeekanaalgebied neemt de vraag naar betaalbare woningen snel toe. Dat brengt complexe en uitdagende
vraagstukken met zich mee, waaronder het voorkomen van onaanvaardbare geluidsoverlast voor bewoners. Als Adviseur Geluid,
Milieu & Duurzaamheid bedenk jij samen met andere milieuexperts werkbare oplossingen. Jij bekijkt het thema geluid van alle
kanten en adviseert daarover aan beleid en planmakers, vergunningverleners en toezichthouders. Het accent ligt daarbij vooral op
gebiedsontwikkeling, vergunningverlening voor complexe bedrijven en het beheer van geluidmodellen. Ook beoordeel je
inhoudelijke onderzoeken over geluid, en vertaalt deze naar een begrijpelijk advies.
Jij wordt als adviseur graag gehoord. Daarom vervul je een actieve rol in het landelijke en regionale (kennis)netwerk gericht op
wettelijke en beleidsontwikkelingen op het thema geluid.

Waarom jij?
Jij hebt een passie voor milieu en duurzaamheid. En met jouw specialistische ervaring op het gebied van geluid ben je nu toe aan
een nieuw perspectief. Je wilt de leefbaarheid vergroten in een uitdagende omgeving met daarbij voldoende ruimte voor
bedrijven, woningbouw en mobiliteit en jezelf verdiepen in de bestuurlijke context. Werken aan de duurzame ontwikkeling van
een hele regio, dát is wat jou drijft. Je hebt een afgeronde hbo of wo opleiding, zoals Werktuigbouw, Technische Natuurkunde,
Civiele Techniek of Bouwkunde met verdiepingscursussen op het gebied van akoestiek, geluid en/of rekenmodellen.
Je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring binnen het vakgebied en met het adviseren binnen de overheid. Je hebt ook ruime
ervaring met akoestische rekensoftware (Geomilieu) en kennis van de wet- en regelgeving voor geluid. Ervaring met het leiden
van projecten spreekt in je voordeel.

Bekijk ons aanbod
Naast uitdagende vraagstukken op het gebied van geluid vind je bij de Omgevingsdienst NZKG een organisatie die volop in
beweging is. Je gaat deel uitmaken van het team Expertise Milieu & Duurzaamheid dat bestaat uit 39 enthousiaste professionals
met gespecialiseerde kennis op het gebied van thema’s zoals lucht, geluid, externe veiligheid, duurzaamheid & energiebesparing
en circulaire economie & grondstofstromen. Wij houden elkaar continu scherp en vertegenwoordigen de OD NZKG in landelijk en

zaterdag 4 december 2021

Page 1 of 2

regionaal overleg over nieuw beleid en de uitvoering en daarvan. Binnen dit team krijg jij alle vrijheid om je eigen geluid te laten
horen.

Je salaris is afhankelijk van je opleiding en je werkervaring. Je mag in ieder geval rekenen op minimaal € 2.998,98 en maximaal
5.008,99 bruto per maand (schaal 10 of 11) bij een 36-urige werkweek. Daarbij hebben wij het Individueel Keuze Budget (IKB)
Het budget is 22,37% van je bruto jaarsalaris en bestaat uit verschillende componenten, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkering
en extra verlof. Je krijgt in principe een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar maar streven bij gebleken geschiktheid
naar een relatie voor langere termijn.

De Omgevingsdienst NZKG volgt de rechtspositieregeling die ook voor de provincies geldt, de CAP. 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 duurzaamheid
en leefbaarheid 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 Chris Horstman, milieuadviseur geluid: 06-28999434 of via e-mail:
chris.horstman@odnzkg.nl

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Medewerkers van de OD NZKG genieten voorrang. Met vragen over de
procedure kun je terecht bij Farah Bansi-Joeman, HR adviseur, via farah.bansi-joeman@odnzkg.nl.

Klik hier om te solliciteren.

Competenties
Integriteit
Zelfstandigheid
Overtuigingskracht

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Farah Bansi-Joeman

Naam

Helen Nelemans

Functie

HR Adviseur

E-mail

E-mail

farah.bansijoeman@odnzkg.nl

helen.nelemans@odnnzkg.
nl

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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