
Trainee Vergunningverlening
NWT

Aanvraag: 10185

Standplaats: Apeldoorn

Niveau: HBO

Salarisindicatie: ter bespreking

Opdrachtgever

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, optimale
waterstanden, het zuiveren van afvalwater en schoon oppervlaktewater.
Samenwerken en vernieuwen staan in onze dienstverlening centraal. Wij
werken in de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel.

Werkzaamheden

De afdeling Vergunning en Handhaving richt zich op zowel de externe als
de interne advisering en toetsing van de juiste toepassing van
watergerelateerde wet- en regelgeving. Daarnaast handhaaft de afdeling
in het gebied van het waterschap en werkt in deze handhaving samen
met andere overheden. Mede hierdoor vindt er meer interactie plaats
met diverse overheidsorganisaties waaronder gemeenten, provincies,
AID en het openbaar ministerie.

Intern geeft de afdeling vergunningen af voor
rioolwaterzuiveringsinstallaties en werkt ze nauw samen met tactische
planvorming, projectrealisatie, beheer en onderhoud watersysteem en
juridische zaken. De afdeling draagt bij aan de uitvoering van de
calamiteitenzorg door input te leveren bij het organiseren van
opleidingen en oefeningen op dit gebied.

Binnen de afdeling zijn circa vijftig enthousiaste professionals werkzaam
in twee teams; team Vergunningverlening en team Handhaving. De
medewerkers worden aangestuurd door twee teamleiders.

De werkzaamheden binnen het werkveld vergunningverlening zijn onder
te verdelen in de volgende typen werk:
•Adviseren van interne en externe partijen over de (on)mogelijkheden
van activiteiten bij watergangen en dijken
•Adviseren van interne en externe partijen over de gevolgen van
activiteiten op de waterkwaliteit en het grondwater
•Het toetsen van aanvragen voor dit soort activiteiten en het opstellen
van vergunningen.

Eisen

Afgeronde HBO opleiding Land, Water en Milieu of Bestuurskunde

Als trainee bij het waterschap ben je van harte welkom, word je
behandeld als een volwaardige medewerker en ervaar je hoe het is om
voor een mooi, nieuw en ambitieus waterschap en zijn bestuur te
werken. Je thuisbasis wordt de afdeling Vergunning en Handhaving.



Eisen

Wij verheugen ons op de jonge frisse blik die je als trainee meeneemt.
Een frisse blik op inhoud, op samenwerking intern en extern, op
vernieuwende ideeën en op het waterschap. Iemand die de verbinding
zoekt met andere teams/afdelingen en bestaande netwerken benut
maar ook nieuwe contacten opzoekt. Je denkt in kansen en verwondert
je op wat je ziet en kan en durft dat ook te benoemen. Je geeft ons
energie door ons mee te nemen in de manier waarop jij zaken aanpakt
en hoe je als persoon bent.

Je werkpakket stellen we samen vast, het zal een mix zijn van
inhoudelijke werkzaamheden en de vertaling van wat het invoeren van
de omgevingswet betekent voor ons werk. Je maakt dan een verbinding
van het heden naar de toekomst.

Informatie

Meer informatie over het Nationaal Watertraineeship is te vinden op
onze website. Heb je vragen, neem dan contact op met Helen van
Zundert, Naomi Timmer of Ralph Wesseling via 070-3319949


