
 
 

 
 
De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is voor bedrijven en inwoners in de regio Rivierenland de 
uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en handhaving (VTH). Zo’n 200 
professionele en deskundige collega’s voeren bouw- en milieutaken uit voor acht regiogemeenten 
en de provincie Gelderland. Samen dragen ze bij aan een duurzaam en veilig Rivierenland. 

 

Voor de afdeling Vergunningverlening zoeken wij een 

 
Vergunningverlener Bouw RO/ B 

 
 (36 uur per week) 

 
 
Wat je gaat doen 
 
• Je houdt je bezig met aanvragen voor omgevingsvergunningen voor bouwen en ruimtelijke 

ordening   
• Je bent als casemanager verantwoordelijk voor een correcte en tijdige afhandeling van 

vergunningsaanvragen; 
• Je toetst de aanvragen aan regelgeving voor de leefomgeving 
• Beantwoorden van vragen van klanten; 
• Bouwsommen narekenen en legesberekeningen maken; 
• Je doet registraties in OpenWave; 
• Je levert gegevens aan voor het CBS; 
• Je neemt deel in werkgroepen. 
 
Tot onze klanten behoren onder andere burgers en bedrijven die activiteiten ontplooien in het 
Rivierengebied, maar ook onze opdrachtgevers. We doen een beroep op je flexibiliteit, 
resultaatgerichtheid en dienstverlenende kwaliteiten. Je leert onder andere de werkwijze van 
diverse opdrachtgevers kennen. Planbare werkzaamheden en hectiek wisselen elkaar af.  Onze 
taak is uitgedrukt in uren en prestatienormen wat van jou een efficiënte en doelgerichte werkwijze 
vergt. 
 
Wat je bent en in huis hebt 
 
 
Je bent… 

• klantgericht, flexibel en dienstverlenend 
• gedreven en resultaatgericht 
• besluitvaardig en daadkrachtig 

 
Je hebt…  
• hbo werk- en denkniveau  
• minimaal drie jaar relevante en aantoonbare werkervaring met bouwen  
• ervaring op het werkterrein omgevingsvergunningen  
• affiniteit met dienstverlening  
• ervaring met het omgaan met politieke gevoeligheid van zaken  
• een rijbewijs 
• bij voorkeur de opleidingen ABW-1 en ABW-2 afgerond 
• Bereid tot het volgen van opleidingen 



 
 
Wat we je bieden 

 
We bieden je een inspirerende baan bij een jonge organisatie. Een prima 
arbeidsvoorwaardenpakket en goede ontwikkelingsmogelijkheden. Bij een aanstelling bespreken 
wij de mogelijkheden tot het volgen van vereiste opleidingen op kosten van de omgevingsdienst. 
Daarnaast bieden wij je veel flexibiliteit in werktijden en werklocaties. Het salaris is afhankelijk van 
je opgedane kennis en ervaring (schaal 9 van de Cao SGO).  
 

Zo solliciteer je 

 
Heb je vragen over de functie? 
Voor informatie over de functie bel of mail met Irshad Hassankhan, coördinator team 
Vergunningverlening Bouw. Je kan hem bereiken via telefoonnummer 06-46849769. Zijn e-
mailadres is i.hassankhan@odrivierenland.nl 
 
Heb je vragen over de procedure? 
Mail dan naar Shyama Kalicharan (P&O medewerker): hrm@ODRivierenland.nl 
 
Wil je reageren? 
 
Stuur dan je sollicitatie (motivatiebrief en cv) uiterlijk per mail naar hrm@ODRivierenland.nl 
 
Deze vacature is zowel intern als extern opengesteld binnen de Omgevingsdienst Rivierenland.  

Bij gelijke geschiktheid hebben de interne kandidaten voorrang.  

 

mailto:i.hassankhan@odrivierenland.nl
mailto:hrm@ODRivierenland.nl
mailto:hrm@ODRivierenland.nl

