Bij de Omgevingsdienst Haaglanden werk je samen met ruim 230 deskundige collega’s aan een
schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. Vergunningen verlenen, toezicht
houden en waar nodig handhaven zit in onze genen. Dit betekent voortdurend rekening houden
met uiteenlopende belangen. Onze ambitie? Vandaag meedenken over duurzame oplossingen
van morgen. Wij werken op steenworp afstand van de Haagse binnenstad en tien minuten lopen
vanaf station Den Haag Centraal.
Op de afdeling Toezicht en Handhaving zijn wij op zoek naar een

Toezichthouder Glastuinbouw (36 uur)
Je bent thuis in de glastuinbouw en expert in complexe milieucontroles. Je pakt je rol als specialist
en draagt je kennis makkelijk over. Kunnen wij toezicht en handhaving aan jou overlaten? Werk
mee aan het beschermen van de leefomgeving en stuur jouw sollicitatie voor 16 maart 2019.
Wat ga je doen
• Verricht controles bij bedrijven op naleving van
milieuwetgeving voor inhoudelijk en bestuurlijk
complexe situaties.
• Je onderzoekt en adviseert op naleving van de
milieuwetgeving.
• Je communiceert op verschillende niveaus met
verschillende (handhavende) instanties.
• Je bent oplossingsgericht en signaleert knelpunten,
doet verbetervoorstellen en adviseert.
• Je coördineert de werkzaamheden binnen je team
• Je kunt projecten leiden.
• Je draagt bij aan de verbetering van processen en
systemen en bewaakt de kwaliteit.
• Je voert handhaafbaarheidstoetsen uit op
omgevingsvergunningen en maatwerkbesluiten.
• Je neemt deel aan (vakinhoudelijke) werkgroepen en
de crisisorganisatie.
• Je neemt deel aan de algemene
beschikbaarheidsdiensten voor incidenten en
overlastmeldingen.

Wij vragen
• Afgeronde HBO opleiding.
• Minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring op het
vakgebied.
• Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van
milieu- en omgevingsrecht, in het bijzonder op het
gebied van de glastuinbouw, waarbij kennis van de
sector van belang is.
• Ook werkt het in je voordeel als je in het bezit bent van
een geldig getuigschrift BOA of als je een gecertificeerd
asbestdeskundige bent.
• Gevoel voor politieke- en bestuurlijke verhoudingen
• Een open en klantgerichte manier van communiceren.
• Kennis van geautomatiseerde, zaakgerichte systemen
en mobiele toezicht applicaties.
Wij bieden
• Deskundige en betrokken collega’s die op hun kracht
en interesses worden ingezet.
• Goede ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden.
• Een salaris van maximaal € 4.225,00 bruto bij een 36urige werkweek (schaal 10).
• Maandelijkse opbouw Individueel Keuze Budget
• Ov-kaart woon-werkverkeer of fietsvergoeding.
• Aantrekkelijke bijdrage in pensioenopbouw en
ziektekosten.

Kom jij ons versterken?
Mail dan uiterlijk voor 16 maart 2019 je motivatie en cv voor vacature 2019-06 naar vacatures@odh.nl.
De kennismakingsgesprekken vinden plaats op 20 of 27 maart 2019.
Wil je eerst meer informatie?
Bel met Else van der Wal (teamleider) op 06 133 76 511 of Yvonne van Laar (P&O-adviseur) op 06 528 84 225.

