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Adviseur Afval & Circulaire Economie

Wil jij de ontwikkeling naar een duurzame en circulaire economie een extra impuls geven?
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. En daar kunnen wij jouw expertise als Adviseur Afval &
Circulaire Economie goed bij gebruiken.
Bekijk de uitdaging
Als Adviseur Afval & Circulaire Economie lever je een waardevolle bijdrage aan verduurzaming en aan de vermindering van de
grondstoffenuitputting in ons werkgebied. Je bent verantwoordelijk voor de advisering van onze opdrachtgevers,
vergunningverleners en toezichthouders op het gebied van circulaire economie en afval in het algemeen en in relatie tot
vergunningen. Vergunningaanvragen en rapporten met betrekking tot bedrijfsafvalstoffen bekijk je hiervoor van alle kanten. Je
adviseert ook zelf opdrachtgevers over diverse milieubeleidszaken, o.a. op het gebied van circulaire economie en vertaalt hun
beleid door naar de interne organisatie. Jij weet de verbinding te maken met ‘de lijn’ (vergunningverlening en toezicht) om
circulariteit via (pilot)projecten in de dagelijkse werkzaamheden te integreren.
Daarnaast neem je actief deel aan regionale en landelijke (kennis)netwerken en samenwerkingsverbanden gericht op de
ontwikkeling van beleid, wet- en regelgeving.

Waarom jij?
Jij hebt een enorme passie voor het milieu en duurzaamheid. En met jouw ervaring in het vakgebied ben je nu toe aan een nieuw
perspectief. Je wilt circulaire economie dichterbij de VTH praktijk brengen. Mensen adviseren, motiveren en samen innoveren.
Werken aan de duurzame ontwikkeling van een hele regio, dát is wat jou drijft. Je hebt een hbo/wo werk- en denkniveau en bij
voorkeur een afgeronde technische opleiding, zoals procestechnologie of scheikunde. Daarnaast heb je minimaal drie jaar
werkervaring in een gerelateerd werkveld, bij voorkeur in een overheidsfunctie. Verder verwachten we kennis van relevante weten regelgeving zoals Wm, Wabo, LAP, Activiteitenbesluit en Europese wetgeving omtrent stoffen (REACH-,POP-, LCPverordening). Ook heb je technische kennis van de chemische samenstelling van bedrijfsafvalstromen, acceptatie en
verwerkingsbeleid, AO/IC van industrie en afvalverwerkende inrichtingen. Je bent goed in staat om verbinding te leggen met
zowel de interne teams als met klanten. Je bent communicatief, zakelijk en je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke
besluitvormingsprocessen.

Bekijk ons aanbod
Naast uitdagende adviestrajecten op het terrein van circulaire economie vind je bij de Omgevingsdienst NZKG een organisatie die
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volop in beweging is. Je maakt deel uit van het team Expertise Milieu & Duurzaamheid dat bestaat uit 40 enthousiaste
professionals. Adviseurs met een brede basis en gespecialiseerde kennis op het gebied van lucht, geluid, externe veiligheid,
natuur, water, grond- en afvalstromen, duurzaamheid en energiebesparing. Zij werken nauw samen met vergunningverleners,
toezichthouders, juristen en opdrachtgevers om ervoor te zorgen dat de producten van de OD NZKG aan de hoogste professionele
standaard voldoen. Om dit te bereiken nemen we ook actief deel aan landelijke (kennis)netwerken en samenwerkingsverbanden
gericht op de ontwikkeling van beleid, wet- en regelgeving. Eén van de speerpunten van de organisatie is circulaire economie. Als
milieuadviseur maak je ook onderdeel uit van de projectgroep CE, waar verschillende kennis en kunde vanuit de organisatie is
samengebracht (juridische expertise van afval, circulair bouwen, VTH kennis en CE, circulair inkopen, communicatie).

Je salaris is afhankelijk van je opleiding en je werkervaring. Je mag in ieder geval rekenen op minimaal € 3.504,28 (schaal 11 en
maximaal € 5.008,99 bruto per maand (schaal 11 ) bij een 36-urige werkweek. De omvang van de functie is 36 uur per week, 32
uur per week is bespreekbaar. 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 we 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 duurzame economische ontwikkeling van het
Noorzeekanaalgebied? Solliciteer dan vandaag nog en kom werken aan de toekomst. Wil je eerst meer informatie over de functie
dan kun je contact opnemen met Helen Nelemans, teammanager Expertise Milieu & Duurzaamheid, helen.nelemans@odnzkg.nl
of tel. 06-38008309 of Elvira Witsiers, programmamanager CE, elvira.witsiers@odnzkg.nl, tel. 06-34540831. Met vragen over de
procedure kun je terecht bij Farah Bansi-Joeman, tel. +31634177146. Mail deze naar: sollicitatie@odnzkg.nl ter attentie van Helen
Nelemans.
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Medewerkers van de OD NZKG genieten voorrang.

Klik hier om te solliciteren

Competenties
Integriteit
Verantwoordelijkheid
Zelfstandigheid
Mondelinge communicatie
Omgevingsbewustzijn

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