Traineeship VTH Milieu
Een Trainee, met een frisse blik.
ECO-job is het specialistische bemiddelingsbureau voor vacatures en personeel in de
milieusector. Wij helpen bij het vinden van jouw ideale baan. Onze landelijke aanpak,
grondige kennis van de milieu markt, ons uitgebreide aanbod van vacatures en het aantal
ingeschreven kandidaten maken ons hét vertrekpunt voor iedereen die op zoek is naar een
nieuwe carrièrestap.
Functie omschrijving:
Ben jij een starter op de arbeidsmarkt met een HBO of WO afgeronde opleiding? Heb je
affiniteit met het milieu en interesse om aan de slag te gaan als vergunningverlener,
toezichthouder of handhaver? Ben jij gemotiveerd en per 1 september 2017 fulltime
beschikbaar? Dan zoeken wij jou voor het traineeship VTH Milieu (Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving).
Wat houdt het traineeship in?
Het traineeship is specifiek bedoeld voor zeer gemotiveerde starters op de arbeidsmarkt, met
niet meer dan twee jaar werkervaring. Na de selectieprocedure doorlopen te hebben start
ons traineeship op 1 september 2017. Gedurende het traineeship word je 6 maanden lang
intensief opgeleid en begeleid. Tijdens dit traject kan de keuze gemaakt worden voor toezicht
en handhaving of vergunningverlening. Het traineeship is zodanig opgebouwd dat de theorie
direct toepasbaar is in de praktijk. Gedurende het traject zullen (eerst onder begeleiding) bij
verschillende overheden en omgevingsdiensten bedrijven worden bezocht en gecontroleerd.
Na afloop hebben de trainees de benodigde kennis van het overheidsbeleid en de
milieuwetgeving alsmede ervaring in het toepassen daarvan in het kader van toezicht,
handhaving en vergunningverlening. Daarnaast wordt specifieke kennis opgedaan van
diverse specialismes, zoals bodem, geluid, luchtkwaliteit, afvalwater, externe veiligheid
(waaronder brandveiligheid), afvalstoffen, energiebesparing, duurzaamheid en milieuzorg.
Na een succesvolle afronding van het traineeship kun je worden ingezet op projecten als
vergunningverlener of toezichthouder en handhaver.
Functie eisen:







Starter ‘net’ afgestudeerde HBO- of WO-er
Voorkeur een relevante studieachtergrond
Woonachtig in de provincie Zuid-Holland, net daarbuiten of bereid te verhuizen
Bezit rijbewijs B en eigen vervoer (pré)
Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
Gemotiveerd, enthousiast en leergierig

