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DAR Omgevingsadvies is aan het groeien en daarom
zijn wij op zoek naar een:

(Junior) Adviseur Omgeving
Kom jij ons team versterken? Lees dan snel verder!
Functieomschrijving:

DAROmgevingsadvies

Grip op de leefomgeving!

Wilt u een omgevingsvergunning
aanvragen?

Wilt u een omgevingsvergunning
Wij bieden
u een vrijblijvende offerte,
aanvragen?
daarna kunnen wij uw zorg
uit handen nemen.

Wij bieden u een vrijblijvende offerte,
ONTWERPEN, TEKENINGEN, BEREKENINGEN
daarna
kunnen wij uw zorg
EN PROJECT BEGELEIDING OP MAAT!
uit handen nemen.
www.darbouwadvies.nl

ONTWERPEN, TEKENINGEN , BEREKENINGEN
EN PROJECT BEGELEIDING OP MAAT!

www.darbouwadvies.nl
Jij bent een energiek en leergierig persoon met affiniteit voor bouwen en ruimtelijke kwaliteit die waardevolle
ervaring op wil doen binnen een jong en dynamisch bedrijf als Adviseur Omgeving. Je bent net klaar met je
opleiding in de richting bouwkunde of ruimtelijke ordening of hebt enige ervaring op gedaan als medewerker
ruimtelijke ordening/planoloog. Deze kennis wil je nu graag toepassen in de praktijk; bouwkundig tekenen, ruimtelijke
onderbouwingen schrijven, klanten adviseren over ruimtelijke mogelijkheden of gedetacheerd worden bij een gemeente.
Tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden laat je zien dat je wilt leren en durft hierbij een kritische en frisse blik te
werpen op de bestaande werkprocessen.

Functie-eisen:
• een afgeronde vakopleiding bouwkunde of ruimtelijke ordening met
minimaal 2 jaar vakgerelateerde werkervaring of;
• een afgeronde hbo-opleiding ruimtelijke ordening met enige werkervaring;
• affiniteit met bouwen, ruimtelijke ordening en basiskennis van de Omgevingswet;
• schriftelijk en communicatief sterk.

Verdere competenties:
•
•
•
•

besluitvaardig;
resultaat- en klantgericht;
kritische en positieve houding;
nauwkeurig en alert.

Wat bieden wij:
We belonen jouw inzet en prestaties met een aansprekend salaris en
aantrekkelijke extra’s.
Onze arbeidsvoorwaarden op een rij:
- concurrerend vast salaris, afhankelijk van kennis en ervaring;
- 20 vakantiedagen en 8% vakantietoeslag;
- reiskostenvergoeding;
- doorlopend uitdagende opdrachten binnen de Ruimtelijke Ordening.
Ben of ken jij iemand die aan de functie-eisen voldoet?
Twijfel dan niet en stuur je CV en motivatiebrief naar info@darbouwadvies.nl
o.v.v. vacature (Junior) Adviseur Omgeving
DAR Omgevingsadvies is onderdeel van DAR Bouwadvies BV

Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

DAROmgevingsadvies

Grip op de leefomgeving!
Scan nu de QR-Code
en maak kennis met
DAR Bouwadvies BV

DAR Bouwadvies BV • Veersedijk 87, 3341 LL Hendrik-Ido-Ambacht • 078 2000 219 • info@darbouwadvies.nl • www.darbouwadvies.nl
Wilt u een omgevingsvergunning

