Adviseur Bodem 24 uur per week
20171101-02
Je bent een van de adviseurs op het gebied van bodem van de gemeente Delft en voert in samenwerking met hen het gemeentelijk
bodembeleid uit. Je treedt op als bedreven adviseur richting collega’s. Je kan goed opereren op het grensvlak van ruimtelijke ordening
en milieu en levert een bijdrage aan de totstandkoming van verschillende typen ruimtelijke plannen. Je bent niet alleen op de hoogte van
de laatste stand van zaken van wet- en regelgeving, maar je bent ook in staat de resultaten van bodemonderzoeken te vertalen naar
een bruikbaar advies.
Daarnaast vertegenwoordig je de gemeente in interne en externe overlegvormen en heb je contact met initiatiefnemers, adviesbureaus
en burgers. Verwerking van bodemonderzoeken in het gemeentelijke bodeminformatiesysteem en verstrekken van bodeminformatie zijn
een wezenlijk onderdeel van de functie.
Als adviseur voer je de volgende taken uit:
• Je treedt op als inhoudelijk adviseur voor ruimtelijke projecten. Hiervoor beoordeel je bodemonderzoeken en adviseer je in het kader
van:
o omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen;
o civieltechnische werkzaamheden;
o Aan- en verkoop van vastgoed.
• Je zet bodemonderzoeken uit, beoordeelt offertes en begeleidt de onderzoeken voor collega’s;
• Je verwerkt bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem Ibis;
• Je handelt vragen van burgers, adviesbureaus en makelaars af;
• Je handelt (indien nog van toepassing) meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit af;
• Je ondersteunt bij het opstellen van nieuw beleid (bijvoorbeeld landelijke discussie omtrent lood en implementatie ervan in Delft);
• Je houdt landelijke ontwikkelingen bij.
Eisen ten aanzien van de aangeboden kandidaat
• Beschikbaarheid: De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 24 uur per week vanaf 12 februari 2018 (later is ook
bespreekbaar, uiterlijk 1 maart 2018);
• Vormvereiste: Inschrijver dient het CV en motivatiebrief van de aangeboden kandidaat toe te voegen in de map 'mijn documenten'
en/of bij de betreffende vraag op het aanbestedingsplatform. Het CV dient voorzien te zijn van ten minste twee (2) referenten inclusief de
contactgegevens van de referent.
• Kennis en expertise: Uit het CV en motivatiebrief (en indien uitgenodigd het matchgesprek) blijkt minimaal dat de aangeboden
kandidaat aantoonbaar (middels opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten) beschikt over (het is ter beoordeling aan de
gemeente Delft of hieraan wordt voldaan, inschrijver dient in de in te leveren documenten daarom duidelijk op onderstaande punten in te
gaan):
o Minimaal een relevante afgeronde hbo- of universitaire opleiding;
o Minimaal drie (3) jaar aantoonbare relevante werkervaring op het gebied van bodem
o Aantoonbare ervaring op het vlak van omgaan met bodemverontreiniging in gebiedsontwikkeling.
• Competenties:
o Je hebt een scherp oog voor de ontwikkelingen op het gebied van bodem;
o Je bent resultaatgericht;
o Je bent daadkrachtig;
o Je bent zelfstandig;
o Je bent een initiatiefrijke teamplayer;
o Je bent gericht op vernieuwing waar nodig en mogelijk;
o Je bent omgevingsbewust, kent de krachtenvelden in de sector en weet hierop te anticiperen;
o Je bent een communicatieve netwerker;
o Je bent in staat, om samen met de jurist RO, de resultaten en uitkomsten van een bodemonderzoeken te vertalen naar een
ruimtelijke procedure;
o Je kunt goed schakelen tussen strategische ontwikkelingen en kunt dit vertalen in concrete projecten en acties;
o Je hebt ervaring met projectmatig werken en procesmanagement en bent goed in deze manier van werken;
o Je weet je staande te houden in een bestuurlijke omgeving en houdt van werken in een team;
o Je bent een doorpakker en een doener en je beschikt over uitstekende adviesvaardigheden.

Neem contact op via daniellespanjers@residentieprofs.nl of 06-22974343

