SurroundConsult
SurroundConsult zoekt een WABO VERGUNNINGVERLENER (MILIEU)voor diverse opdrachtgevers
Als Vergunningverlener houd jij je bezig met het controleren van de volledigheid en juistheid van de inhoud van
de meldingen en vergunningaanvragen die binnenkomen. Ook zorg je ervoor dat de vergunningaanvragen op
de juiste manier worden verwerkt. Jij bewaakt het proces, de integraliteit en de voortgang van de aanvraag.
Met jouw kennis en ervaring weet jij een aanvraag zowel technisch en juridisch te beoordelen. Jouw
communicatieve vaardigheden helpen je betrokken partijen te verbinden, te enthousiasmeren en te motiveren
om samen tot een eindresultaat te komen. Jij signaleert problemen en knelpunten en pakt deze zelfstandig op.
Functie-eisen
• Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding met een bouw- of juridische achtergrond
(Rechten/Bouwkunde/Ruimtelijke Ordening).
• Je hebt het liefst minimaal 1 jaar werkervaring met vergunningverlening (Activiteitenbesluit, Wm).
• Je beheerst de Nederlandse taal vloeiend.
• Je hebt sterke communicatieve vaardigheden.
• Startdatum in overleg.
Bedrijfsprofiel
Als gedetacheerde ga je aan de slag bij verschillende opdrachtgevers. Een opdracht voor de lange termijn
behoort ook tot de mogelijkheden. We bieden een marktconform uurtarief waarin je wordt ingeschaald op
basis van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je een reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer.
Bij SurroundConsult kun je jezelf blijven ontwikkelen door middel van diverse cursussen, trainingen en
workshops. Ook word je begeleid door de senior-adviseur.
Meer over SurroundConsult
Wij zijn een landelijk opererend adviesbureau voor ruimtelijke ordening dat zich onderscheidt door een
positieve benadering: niet wat niet kan, maar waar de kansen liggen. We denken altijd in oplossingen en
zoeken naar innovatie, vernieuwing en efficiency. We denken graag buiten vaste grenzen en leveren advies op
maat. We investeren continue in de ontwikkeling van kennis en ervaring om op de best mogelijke manier bij te
dragen aan onze projecten. Met aandacht voor duurzaamheid, innovatie en kwaliteit van de leefomgeving. Een
toekomstbestendige omgeving. SurroundConsult is werkzaam voor verschillende opdrachtgevers zoals
overheden, bedrijven, adviesbureaus, projectontwikkelaars, architecten, aannemers (bouw en infra),
woningbouwcorporaties en particulieren en onderdeel van N4O.
Solliciteer op deze functie
Enthousiast geworden? We kijken uit naar je cv en motivatie. Ben je zzp’er? Ook dan ontvangen wij graag jouw
cv en motivatie!
Neem bij inhoudelijke vragen of interesse in SurroundConsult contact op met Aneta Krikke, senior-adviseur
SurroundConsult, via +31(0)6 5073 9862 of a.krikke@surroundconsult.nl.
Vragen over het sollicitatieproces kun je stellen aan Lieneke van Haaren, via +31(0)6 2211 4701 of per e-mail
info@surroundconsult.nl.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Kandidaten voorgesteld door bureaus worden niet in
behandeling genomen.
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