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.
Voor de afdeling Toezicht & Handhaving Milieu zijn wij op zoek naar een

Milieu Jurist Handhaving
Je hebt hart voor het milieu en een scherp oog voor juridische mogelijkheden. Houd jij de
regie en zorg je voor een vlot antwoord op vragen en knelpunten van toezichthouders en
handhavers? Werk mee aan het beschermen van de leefomgeving en solliciteer.
Wat ga je doen?
• Je behandelt handhavingszaken op het gebied van
milieuwetgeving.
• Je beoordeelt handhavingsverzoeken en bezwaar- en
beroepszaken.
• Je adviseert andere bestuursorganen.
• Je draagt bij aan oplossingen, signaleert knelpunten
en doet verbetervoorstellen.
• Je werkt pro-actief en nauw samen met in- en externe
partijen.
• Je bent sparring- en gesprekspartner voor collega
juristen, toezichthouders en het management.

Wat vragen wij van jou?
• Afgeronde juridische opleiding, bij voorkeur wo.
• Minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring in het
bestuursrecht, bij voorkeur vanuit het milieurecht of
omgevingsrecht.
• Je bent analytisch en overtuigend, je herkent politiekbestuurlijke verhoudingen en je blijft diplomatiek.
• Je bent enthousiast, flexibel en hebt een open en
klantgerichte manier van communiceren.
• Je bent handig met digitale systemen.

Wat krijg je daarvoor terug?
• Bevlogen en betrokken collega’s die op hun kracht
en interesses worden ingezet.
• Goede ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden.
• Afhankelijk van kennis en ervaring een salaris tot max.
€ 5.067,00 bruto per maand bij een 36-urige werkweek.
• Een maandelijkse opbouw van je Individueel Keuze
Budget.
• Ov-chipkaart voor woon-werkverkeer of
fietsvergoeding.
• Aantrekkelijke bijdrage in pensioenopbouw en
ziektekosten.
Kom jij ons team versterken?
Mail dan voor 12 april 2020 je motivatie en cv voor vacature 2020-08 naar vacatures@odh.nl.
Wil je eerst meer informatie?
Bel met Rogier de Vletter (jurist): 06 52884432 of Yvonne van Laar (P&O-adviseur): 06 528 84 225.

