Omgevingsdienst Twente werkt aan een veilige en duurzame leefomgeving, zodat iedereen in
Twente prettig kan wonen, werken en leven. In samenwerkingsverband met de provincie Overijssel
en de veertien Twentse gemeenten, verlenen wij vergunningen, houden wij toezicht en voeren wij
controles uit bij bedrijven. Zo zien wij erop toe dat bedrijven de wettelijke milieu- en
veiligheidsregels naleven die horen bij hun bedrijfsactiviteiten. We hebben specialistische kennis op
het gebied van asbest, bodem, externe veiligheid, lucht, geluid, energie en milieucriminaliteit. Hierbij
werken we samen met onder andere de Veiligheidsregio, politie, Openbaar Ministerie,
waterschappen, kennisinstituten en andere omgevingsdiensten.
Sinds 1 januari 2019 is de Omgevingsdienst Twente operationeel. We zijn met circa 100
medewerkers gevestigd in het stadhuis van Almelo. Werken bij de Omgevingsdienst Twente
betekent werken in een jonge organisatie: samen bouwen en pionieren, waarbij je ruimte krijgt voor
eigen initiatief en ontwikkeling.
Wij zoeken een:

Strategisch beleidsadviseur 36 uur per week
Wat je gaat doen:
Je draagt bij aan beleidsontwikkeling op meerdere complexe en brede beleidsterreinen met grote
bestuurlijke en maatschappelijke impact. Je draagt zorg voor afstemming en samenhang t.a.v.
(strategisch) beleid en vertaalt dit naar programma’s. Je geeft input op het uitvoeringplan. Je geeft
functioneel leiding aan programma’s die strategisch van aard zijn zoals stoppersregelingen, energie
en duurzaamheid en de WKB. Je initieert en bevordert samenwerking met partijen en organisaties
en neemt in die hoedanigheid deel aan de VTH-kerngroep en het accounthouders-overleg. Je bouwt
aan een netwerk binnen het landelijke netwerk van Omgevingsdiensten en zorgt ervoor dat de
Omgevingsdienst Twente aangesloten blijft bij relevante ontwikkelingen vanuit het Rijk.
Inhoudelijke vakkennis met een sterke affiniteit en ervaring in vergelijkbare organisaties in
combinatie met een flinke dosis nieuwsgierigheid, plus het vermogen je snel zaken eigen te maken,
zijn essentieel voor het succes in deze functie.
Ben jij onze ideale kandidaat?
Wij zoeken een ervaren Strategisch beleidsadviseur die sparringpartner is van het managementteam
van de Omgevingsdienst Twente en proactief meedenkt. Iemand die over grenzen van de
vakgebieden heen kijkt en bijdraagt aan optimalisering van de bedrijfsvoering.
Wat je kunt en kent:
• WO werk- en denkniveau;
• beschikt over een landelijk netwerk;
• kennis van het VTH-werkveld, omgevingsdiensten, de Omgevingswet, RO en ontwikkelingen
hierin;
• managementvaardigheden en het aansturen van programma’s;
• netwerker, klantgericht en ondernemend.
Wat je bent:
• proactief

•
•
•

zelfstandig
gericht op samenwerken
klant- en resultaatgericht

Wat wij jou bieden:
Wij bieden een vaste aanstelling. Het maandsalaris bedraagt maximaal € 5.118,- bruto per maand bij
een volledige werkweek van 36 uur. Totdat de Omgevingsdienst Twente een eigen regeling heeft is
de rechtspositie en arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Almelo van toepassing.
Wie je contactpersonen zijn:
Wil je meer weten? Bel met Martijn Luikens, Manager Advies via telefoonnummer 06-50073720.
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Hans van der A,
Senior HR Adviseur Omgevingsdienst Twente, bereikbaar via 06-50037631.
Zo solliciteer je:
Interesse in deze functie kun je kenbaar maken door je motivatie en CV te mailen naar Hans van
der A: h.vandera@odtwente.nl. Reageren kan tot vrijdag 7 september 2020.

