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Omgevingsmanager - Rotterdam
Inloggen

Introductie
Wij zijn op zoek naar een Omgevingsmanager die zijn tanden wil zetten in mooie uitdagende
projecten. Hou je van interactie met de externe stakeholders in de omgeving? Dan zijn wij op
zoek naar jou!

Organisatie
Dit bedrijf is een groep van verschillende disciplines die onze leefomgeving op een duurzame
manier vernieuwt, inricht en onderhoudt. Deze aannemer is echt een specialist en heeft veel
expertise op het gebied van Bouw en Infra.

Functie
Als Omgevingsmanager ben je verantwoordelijk voor de interactie tussen de externe
stakeholders in de omgeving en de betrokken interne partijen, om zo het project gerealiseerd te
krijgen binnen de randvoorwaarden.
Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit:
In kaart brengen van alle stakeholders en het afstemmen en borgen van de eisen,
wensen en raakvlakken
Het aanspreekpunt vormen voor alle stakeholders
Onderzoeken van de gevolgen voor flora & fauna en het borgen van de juiste
maatregelen
In kaart brengen, aanvragen en borgen van de eisen voor alle benodigde vergunningen
Registreren en beantwoorden van klachten om alle stakeholders tevreden te houden
Verzorgen van de bouw- en publiekscommunicatie
Beoordelen van de verkeersmaatregelen en de afstemming hiervan met stakeholders
Opstellen, beheren en actueel houden van alle benodigde plannen die nodig zijn binnen
omgevingsmanagement

Functie-eisen
Een afgeronde opleiding richting techniek op HBO niveau
Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie
Ervaring met UAV-GC contracten is een pré
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Communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk
Klantgericht, sensitief, daadkrachtig en besluitvaardig

Aanbod
Een plezierige werkomgeving
Een ambitieus, middelgroot bedrijf met korte communicatielijnen
Zelfstandigheid
Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en cursussen
Uitstekende primaire en secundaire voorwaarden
Salarisindicatie: € 4.000 en € 5.000, afhankelijk van je ervaring
En, uitzicht op een vaste baan

Inlichtingen
Voor meer informatie neem je contact op met Richard Bekooij via telefoonnummer 0182 – 555
151. Vacaturenummer 9974.

Sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel? Upload je CV en motivatie,
dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.
Qualified People is al 29 jaar actief op het gebied van arbeidsbemiddeling binnen de branches
Maritiem & Offshore, Energie, Olie & Gas, Industriële Dienstverlening en Civiele Techniek.
Onze expertise ligt met name binnen de vakgebieden werktuigbouwkunde, E&I, civiele
techniek, procestechniek, interieurbouw en HR.
Qualified People stelt haar kandidaten centraal! Alle talentvolle kandidaten krijgen bij ons een
zeer persoonlijke benadering en de aandacht die zij verdienen.
Qualified People is een flexibele organisatie en wil, zeker in tijden als deze, het thuiswerken
stimuleren. Het werken vanuit huis moet uiteraard bij de functie passen en zal niet voor iedere
functie mogelijk zijn. Maar wij willen graag met je meedenken en meewerken aan
mogelijkheden en oplossingen.

Solliciteren
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