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Vacature Tekst

Wonen en werken in een duurzamer, gezonder en veiliger Noord-Holland. Als accountmanager
Omgevingsdiensten bij de provincie kan jij daar aan bijdragen. Met jouw collega’s stel jij de 4 Noord-Hollandse
omgevingsdiensten in staat hun taken uit te voeren op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving
(VTH). Denk aan een betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast, groenere energie, minder afval en minder
bodemverontreiniging. Als brug tussen de beleidscollega’s van de provincie en de omgevingsdiensten praat jij
mee over onderwerpen die regelmatig het gesprek van de dag zijn.

Jouw baan
In de functie van accountmanager Omgevingsdiensten krijg je 2 van de 4 omgevingsdiensten onder je hoede (IJmond en
Flevoland & Gooi en Vechtstreek). De provincie betaalt de 4 Noord-Hollandse omgevingsdiensten jaarlijks ruim €30 miljoen, zodat
zij hun VTH-taken goed kunnen uitvoeren. Jij bent in de eerste plaats verantwoordelijk voor de samenwerking met de
omgevingsdiensten en het vaststellen van de (jaar)opdracht. Ook houd je het financiële plaatje in de gaten en monitor je de
resultaten van de omgevingsdiensten. Verder bereid je de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor bij de omgevingsdiensten
en onderhoud je een breed netwerk van interne collega’s, gemeentelijke collega’s en bestuurders.

Als brug tussen de beleidscollega’s en de omgevingsdiensten ben jij op hoofdlijnen op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen
op het gebied van de fysieke leefomgeving, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. Wat hebben nieuwe warmtebronnen
bijvoorbeeld voor invloed op de bodem? Jij zorgt er mede voor dat de omgevingsdiensten bijdragen aan de beleidsdoelstellingen
van de provincie en dat de ervaringen van de omgevingsdiensten een plek krijgen in ons beleid. Minimaal 8 keer per jaar bereid je
voor de gedeputeerde vergaderingen voor van het algemeen bestuur van de omgevingsdiensten. Het is van belang dat je
politieke gevoeligheden signaleert. Soms wordt de wet- en regelgeving netjes gevolgd, maar kan een bepaald besluit toch
vervelend uitpakken voor een bestuurder. Of inwoners en leden van Provinciale Staten bevragen de bestuurder over gezondheidsen milieurisico’s. Hier weet jij op te anticiperen én reageren.

Dit bieden wij:
·
·
·
·
·
·

Een bruto jaarsalaris tussen € 51.488 en € 73.554 (schaal 11) op basis van 36 uur per week. Dit is inclusief het
Individueel Keuzebudget van ongeveer 22% van je bruto maandsalaris, dat je onder meer kunt inruilen voor extra vrije
dagen.
Een opleidingsbudget van € 5.000,- per vijf jaar.
Een jaarlijkse salarisverhoging van 3%, tot aan het einde van je schaal.
Veel vrijheid, flexibiliteit en verantwoordelijkheid.
Een baan op ons eigentijdse locatie in het centrum van Haarlem, met dynamische werkplekken die passen bij de
werkzaamheden die je op dat moment wilt doen: van stiltezone tot ontmoetingsplein met koffiebar.
De mogelijkheid om de leefomgeving van de inwoners van Noord-Holland te verbeteren.
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En dat is nog niet alles. Lees op www.noord-holland.nl/werkenbij waar je als collega bij Noord-Holland verder op kunt rekenen.

Hier ga jij werken
Bij de provincie Noord-Holland werk je aan de toekomst. Elke dag opnieuw zet je je samen met 1.400 collega’s in voor een mooie,
plezierige en veilige woon- en werkomgeving voor ruim 2,8 miljoen Noord-Hollanders. Daarbij gaat het er innovatief aan toe. We
stimuleren en faciliteren smart mobility, de energietransitie, grootschalige natuurontwikkeling en de nieuwste technologieën zoals
slimme apps. En ook jóuw toekomst staat bij ons centraal. Je krijgt alle ruimte om te kiezen welke kant je op wilt en om je
ambities waar te maken. Wij ondersteunen je hierbij. Bijvoorbeeld met een ruim opleidingsbudget en de mogelijkheid om, in
overleg, tijdelijk in een ander project te duiken of een initiatief te starten.

Je komt te werken in het team Opdrachtgeversaccount Omgevingsdiensten (OGA) bij de directie Beleid. Het team bestaat uit 8
gemotiveerde collega’s. Lunchen doen we samen en we maken graag tijd vrij voor leuke activiteiten. Ook tijdens corona kwamen
we (op gepaste afstand) achter ons beeldscherm vandaan voor bos- of strandwandelingen.

Dit ben jij:
·
·
·
·

Resultaatgericht: je houdt altijd het einddoel voor ogen.
Communicatief vaardig: zowel mondeling als schriftelijk weet jij je punt te maken.
Een teamspeler: je werkt met veel verschillende partijen, kent hun belangen en weet die goed te balanceren.
Flexibel: loopt iets anders dan gepland, dan heb je altijd een alternatief achter de hand.

Verder heb je:

·
·
·
·

Hbo of wo werk- en denkniveau.
Aantoonbare ervaring met accountmanagement/relatiebeheer.
Inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie, gemeenschappelijke regelingen en de
daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen.
Kennis van beleid over de fysieke leefomgeving en/of vergunningen, toezicht en handhaving.

Word onze nieuwe collega
Reageer voor woensdag 9 februari 2022 via de solliciteer direct button. Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en
motivatiebrief t.a.v. Tom Smeelen, sectormanager Omgevingsbeleid. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel of app dan
met Tom, via 06 – 46382073. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Servicedesk Info Personeel, via 023 – 514 56 06.

Goed om te weten
·
·

Wij werken voor alle Noord-Hollanders. En dat kunnen we het beste doen als wij een afspiegeling vormen van de
bevolking van de provincie. Daarom streven wij naar diversiteit in onze teams.
Voor een baan bij de provincie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie
Naam
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Contactpersoon vacature
Tom Smeelen

Naam
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Functie

Sectormanager
omgevinsbeleid

Functie

Helpdesk

Telefoon

06 4638 2073

Telefoon

023 514 5606

E-mail

smeelent@noord-holland.nl

E-mail

solliciteren@noordholland.nl

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