Ben jij recent MBO afgestudeerd (technische richting) maar nog niet uitgeleerd?
Ben jij maatschappelijk betrokken en wil je meewerken aan een duurzame samenleving?
Wil jij werken in een jonge organisatie die open, transparant en in ontwikkeling is?
Dan is deze functie misschien iets voor jou!

Trainee bij Omgevingsdienst Twente, 36 uur p/w
De Omgevingsdienst Twente bestaat sinds 1 januari 2019. Met ongeveer 100 medewerkers werken wij vanuit
het stadhuis in Almelo aan een veilig en leefbaar Twente. In opdracht van de 14 Twentse gemeenten en de
provincie Overijssel adviseren wij regionale agrarische en industriële bedrijven over duurzaam ondernemen.
Ook controleren wij of zij zich houden aan hun vergunning en aan de wettelijke regelgeving. Wij trekken erop
uit bij geur-, geluid- of rookoverlast afkomstig van bedrijven en bij meldingen van zware bodem- of
milieuverontreiniging. Bij ons werken vergunningverleners, handhavers, juristen en experts op het gebied van
asbest, bodem, geur, geluid, externe veiligheid en milieucriminaliteit.
Zegt beeld jou meer dan tekst? Bekijk dan onze animatie; een visuele uitleg van ons werk in anderhalve
minuut.
Wat ga je doen?
Tijdens je tweejarige traineeprogramma werk je als ondersteunend toezichthouder mee in onze organisatie:
•
•
•

Je wordt ingewerkt in de primaire processen van de Omgevingsdienst Twente
Je levert een bijdrage aan diverse producten van de afdeling Toezicht & Handhaving
Je verricht zelfstandig werkzaamheden, afgestemd op je ervaring

‘In de tweede helft van 2019 mocht ik toezicht houden op de aanleg van verschillende bodemenergiesystemen.
Leuke afwisseling, veel op pad. Werkzaamheden die direct zichtbaar zijn in de lokale, fysieke leefomgeving.
Wanneer ik nu door Twente rijd, zie ik regelmatig projecten waaraan ik aIs trainee heb meegewerkt.”
Torben, huidig trainee van de Omgevingsdienst Twente

Wat bieden wij jou?
Werken bij de Omgevingsdienst Twente betekent werken in een jonge organisatie: samen bouwen en
pionieren, waarbij je ruimte krijgt voor eigen initiatief. We hechten veel waarde aan een prettige werksfeer en
dat blijkt ook uit de waardering die wij krijgen van onze medewerkers. In ons traineeprogramma geven wij je je
de mogelijkheid je maximaal te ontplooien. De trainees worden hierbij begeleid door een persoonlijke mentor
die jou coacht en uitdaagt.
•
•
•

Je krijgt veel verantwoordelijkheden en kansen
Er is veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling en verdieping
Je ontvangt een passend aanvangssalaris

Na 2 jaar eindigt je contract bij ons, maar je bent klaar om ergens anders een start te maken in een voor jouw
bekend vakgebied.

“Ik kreeg meteen al de kans om als neventaak ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad te worden.
Ik, een trainee! Dus nu ondersteun ik de OR en leer zo besIuitvormingsprocessen van de organisatie
kennen. Waardevol voor de rest van mijn carrière.”
Kim, huidig trainee bij de Omgevingsdienst Twente

Wat vragen wij van jou?
We zoeken 2 recent afgestudeerde MBO’ers met een technische of BOA achtergrond. Interesse in milieu en
affiniteit met wet- en regelgeving zijn belangrijk voor een goede match.
Ben je…
•
nieuwsgierig
•
kritisch
•
scherp
En kun je daarnaast goed samenwerken en zie je het als een uitdaging om soepel met verschillende belangen
om te gaan? Dan ontmoeten we je graag!
Past deze functie bij jou?
Vertel ons in een korte motivatiebrief (maximaal 1 A4) wat jij kunt betekenen voor de Omgevingsdienst
Twente en waarom we jou moeten uitnodigen voor een gesprek. Mail dit samen met jouw CV naar
solliciteren@odtwente.nl.
Wil je eerst nog meer weten? Neem dan telefonisch contact op met onze HR-adviseur Hans van der A. Hij is
van maandag t/m donderdag bereikbaar op 06 50037631.

