Adviseur omgevingsmanagement (32-40 uur per week)
Ben jij op zoek naar een uitdagende baan als adviseur omgevingsmanagement? Wij zijn dan naar jou
op zoek!
ARA Adviesburo B.V. is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van omgevingsmanagement,
vergunningen, ruimtelijke ordening, ecologie, duurzaamheid en milieu. Wij leveren onze diensten en
producten zowel aan de opdrachtnemer- als opdrachtgeverszijde. Of het nu gaat om het verbinden
van windparken, verbeteren van natuurgebieden, aanleg van kabel- en leidingnetwerken, onderhoud
en reconstructie van infrastructuur of versterking van dijken: Bij ARA Adviesburo B.V. zetten wij ons
dagelijks in om voor onze klanten een heldere kijk op omgeving te bieden en een verbindende schakel
te zijn tussen project en omgeving. Voorbeelden van projecten waarop wij werken zijn Hollandse Kust
(Noord, West Alpha en West Bèta), N307 Roggebot – Kampen, Versterking Markermeerdijken en
Verbetering Regionale Keringen Mark-Dintel-Vliet.
Voor ons team Omgeving zijn we op zoek naar een enthousiaste, leergierige en communicatief sterke
adviseur die ons team kan versterken en de uitdaging aan wil gaan om complexe en multidisciplinaire
projecten tot een positief resultaat te brengen voor onze klanten en de omgeving waarin zij actief zijn.

Dit ga je in deze functie doen
Inventariseren en analyseren van omgevingsaspecten zoals communicatie met stakeholders,
archeologie, onontplofte oorlogsrestanten (NGE/OO), kabels en leidingen, natuur, vergunningen
en duurzaamheid;
Identificeren en beheersen van potentiële kansen en risico’s voor onze klanten en de omgeving
waarin zij werken;
Relaties opbouwen en onderhouden met interne en externe stakeholders om
omgevingsbelangen op te halen en mee te wegen in de uiteindelijke aanpak van het project;
Contact onderhouden met de bevoegde gezagen, stakeholders en belanghebbenden om een
project vloeiend te laten verlopen. Hierbij vertaal je (technische) projectinformatie naar de taal
van stakeholders, belanghebbenden en vergunningverleners.
Plannen opstellen en uitvoeren, zoals stakeholdersanalyses en BLVC-plannen (bereikbaarheid,
leefbaarheid, veiligheid en communicatie);
Voorbereiden, aanvragen en monitoren van alle vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en
toestemmingen die voor de realisatie van een project nodig zijn.

Wij bieden je:
Een jaarcontract met proeftijd van 2 maanden, wat na dat jaar bij goed presteren omgezet wordt
naar een vast contract;
een goed salaris met een helder toekomstperspectief qua groei;
een afwisselende functie, waar omgaan met mensen centraal staat;
uitgebreide mogelijkheden tot scholing en je persoonlijke ontwikkeling tot professional;
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een prettige werksfeer met intensieve samenwerking met je collega’s en onze klanten;
een informele werkomgeving op kantoor met ruimte voor ontspanning;
een goede balans tussen werk en privé, waarin je veel ruimte krijgt je eigen uren te plannen en
wanneer dit kan vanaf thuis te werken;
veel ruimte voor eigen inbreng en ideeën.

Wij vragen hiervoor een kandidaat die:
een academisch werk- en denkniveau heeft met een afgeronde opleiding (HBO/WO) op het
gebied van communicatie, planologie, bestuurskunde, bedrijfskunde of vergelijkbare studies;
net afgestudeerd is of al jaren werkt binnen het vakgebied;
kennis heeft van relevante wet- en regelgeving;
communicatief sterk is en in staat is complexe informatie tot zich te nemen en goed uit te leggen;
affiniteit heeft met de energietransitie, utiliteit-, grond-, weg en/of waterbouw;
leergierig is en bereid is zich te verdiepen in de verschillende facetten van
omgevingsmanagement;
beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
beschikt over rijbewijs B (of het binnenkort behalen daarvan) en bijbehorend eigen vervoer.
Denk jij dat jouw opleiding en ambitie aansluiten bij deze vacature? Dan ontvangen wij graag
je gemotiveerde sollicitatiebrief met CV op r.denhaan@ara-adviesburo.com.
Wil je meer informatie? Raadpleeg onze website: www.ara-adviesburo.com of neem contact op met
Richard den Haan.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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