Wij zijn op zoek naar een:

Senior omgevingsmanager
Deventer, Utrecht
Johan van Alphen, senior omgevingsmanager: "Tijdens mijn studie zei een docent al: een weg aanleggen is niet moeilijk. Het beheersen
van de omgeving en het verkeer, daarin schuilen de échte uitdagingen." Ben jij de ervaren senior adviseur omgevingsmanagement voor
droge infraprojecten die wij zoeken?
Je rol
Heb jij de ambitie om dé verbinder te zijn binnen droge infrastructuur, mobiliteitsprojecten en om te werken aan een duurzame en
vitale leefomgeving? Dan ben je bij TAUW aan het goede adres! Onze kracht zit in oprechte samenwerking, hechte teams en intrinsieke
drive. Het werk bij TAUW is mensenwerk.
Vanwege sterke groei in verkennings-, planstudie-, ontwerp- en realisatieprojecten in de droge infrastructuur zoekt TAUW een ervaren,
enthousiaste en communicatieve omgevingsmanager, die zorgt voor de integrale verbinding tussen de omgeving en de technische
inhoud van het project. De omgeving is hierin een breed begrip. Het gaat bijvoorbeeld om omwonenden, belangengroeperingen,
nutsbedrijven, mede-bestuursorganen en ook om belanghebbenden binnen de organisatie van onze (veelal publieke) opdrachtgevers.
De projecten waar je aan komt te werken betreffen uiteenlopende grote infrastructurele projecten of mobiliteitsopgaven uit
bijvoorbeeld het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) of de integrale infrastructuur opgaven vanuit
provincies. Wil je weten welke projecten wij al tot een succesvol eind hebben gebracht? Kijk dan eens op onze website voor een
voorbeeld van een aantal projecten:
▪ Verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder.
▪ Aanpak van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht.
▪ MIRT-Verkenningen A15 Papendrecht-Gorinchem, Suurhoffbrug en Rottepolderplein.
▪ Provinciale mobiliteitsprojecten als de N233 en N201.
▪ Reconstructie Kempenbaan-Oost.
Je maakt onderdeel uit van de afdeling Adaptieve Infrastructuur.
Je bent zowel in staat om samen te werken in een grote projectorganisatie, als om zelf de leiding te nemen in het
omgevingsmanagement van integrale projecten. Daarnaast denk je mee met tenderteams. Dat doe je vanuit een brede scope naar de
beste offertestrategie. Wij werken met TAUW het liefst vanuit de IPM-rolverdelingen.
Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:
▪ Het uitvoeren van stakeholdersanalyses en opstellen van omgevings- en communicatiestrategieën en -plannen.
▪ De coördinatie van afstemmings- en communicatieprocessen.
▪ Het aansturen van conditionerende onderzoeken en het in kaart brengen van K&L-tracés.
▪ Het in kaart brengen, aanvragen en verkrijgen van alle benodigde vergunningen.
▪ Voorbereiden van (bestuurlijke) besluitvorming.
▪ Aansturen van de brede projectcommunicatie, steeds vaker online maar ook via de klassieke stakeholdergesprekken en bijeenkomsten.
▪ Voeren van voortgangs- en onderhandelingsgesprekken.
▪ Verzamelen van de juiste informatie om het besluitproces vlot te laten verlopen.
▪ Alert zijn op zaken van buitenaf die invloed kunnen hebben op het verloop van het project.
▪ Begeleiding van medioren/junioren in het werkveld.
Je levert daarnaast een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het omgevingsmanagement van TAUW.
Deze infrastructurele projecten voeren we voornamelijk uit voor aannemers, provincies en Rijkswaterstaat. TAUW neemt steeds vaker
deel aan samenwerkende teams van ingenieursbureaus en/of aannemers in de infrasector in grotere projecten. Je zult dus regelmatig
meedraaien in tender- en projectteams waarbij ook de aannemer betrokken is.
Je profiel
Om deze functie goed uit te kunnen voeren vragen we een afgeronde relevante hbo- of wo-opleiding, aangevuld met minimaal 8 jaar
werkervaring met (complexe) omgevingsmanagementprojecten binnen droge infrastructuur. Je bent daarin zelfstandig
verantwoordelijk geweest voor (een deel van) het omgevingsmanagement dan wel de invulling van de IPM-rol omgevingsmanager.
Daarnaast breng jij de volgende ervaring mee:
▪ Kennis van conditioneringsvraagstukken in planprocessen.
▪ Kennis van de cultuur van werken met en bij aannemers.
▪ Stakeholdermanagementvraagstukken.
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Verificatie en validatieprocessen (SE, SCB, VISI of vergelijkbaar).
Vergunningenmanagement, met doorkijk naar de Omgevingswet.
Kennis van de wet- en regelgeving en de relatie met bijvoorbeeld MER, tracébesluiten en inpassingsplannen.
Kennis van de nieuwe omgevingswet.
Tenderprocessen.
Inzicht in project- en samenwerkingsprocessen met projectpartners en opdrachtgevers.

Als persoon ben je een echte verbinder met oprechte aandacht voor de uiteenlopende belangen. Andere kenmerken die jou
beschrijven:
▪ Resultaat- en oplossingsgericht.
▪ Uitstekende communicatieve vaardigheden.
▪ Enthousiast en inspirerend.
▪ Marktgerichte houding.
▪ Inlevingsvermogen, omgevingsbewust en bestuurlijk sensitief.
Wat bieden wij jou?
Je werkt in een inspirerende en dynamische omgeving, waarbij je omringd wordt door collega’s die vanuit hun intrinsieke motivatie
werken aan een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving. Bij TAUW kun je jezelf zijn, als professional en als persoon. Bij TAUW
heerst een informele (collegiale), maar professionele sfeer. We hanteren flexibele werktijden en bieden een prettige werk/privébalans. Ontwikkeling van jouw talenten vinden we belangrijk, dus via onze TAUW University bieden we jou de mogelijkheid om je te
ontwikkelen op zowel vakinhoudelijk gebied als op persoonlijke en professionele vaardigheden.
Naast een uitdagende functie bieden we uitstekende arbeidsvoorwaarden en leuke extra’s:
▪ Marktconform salaris (afhankelijk van ervaring).
▪ Minimaal 30 vakantiedagen en de mogelijkheid om extra verlof aan te kopen.
▪ Mogelijkheid om te participeren in TAUW door het kopen van aandeelcertificaten (bij vast dienstverband).
▪ Flexibiliteit met betrekking tot het indelen van je eigen uren en de mogelijkheid om (deels) vanuit huis te werken, of op een
TAUW-kantoor bij jou in de buurt.
▪ Als je regelmatig thuiswerkt ontvang je een thuiswerkvergoeding en verzorgt TAUW voor jouw thuiswerkplek o.a. een hooglaag bureau, bureaustoel en groot beeldscherm.
▪ Samenwerken met zowel collega’s uit jouw eigen vakgebied als uit andere disciplines.
▪ Coaching en begeleiding die jij nodig hebt om te blijven groeien en ontwikkelen. Samen onderzoeken we hoe we jouw
talenten optimaal kunnen inzetten.
▪ Werken voor aansprekende klanten en opdrachtgevers (aan projecten die er écht toe doen).
▪ Bij TAUW vinden we het belangrijk dat je je snel thuis voelt. We besteden dan ook veel aandacht aan jouw inwerktraject.
We bieden je een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.
Over TAUW
TAUW is een Europees advies- en ingenieursbureau met een sterke positie in milieuadvies en het haalbaar maken van duurzaamheid.
Met 1.200 toegewijde professionals geeft TAUW dagelijks vorm aan een vitale leefomgeving. Vanuit onze kernwaarden Care, Connect
en Improve krijg je de ruimte om jouw idealen, ideeën en oplossingen te verbinden aan onze ambities.
It’s not just a daily job, it’s…
… a living ambition
Diversiteit en Inclusie
TAUW zet zich actief in voor meer diversiteit aan achtergrond, leeftijd en geslacht. We focussen ons specifiek op betere
vertegenwoordiging van vrouwen in alle lagen van de organisatie. Daarbij vinden we een inclusieve cultuur belangrijk: iedereen moet
zich vrij voelen om talenten en eigenheid mee te nemen. Dit leidt niet alleen tot meer plezier op het werk, maar ook tot kwalitatief
betere adviezen en ontwerpen. Jouw talent telt! Solliciteer en lever jouw bijdrage aan de ambities van TAUW.
Jouw inwerktraject
Bij TAUW besteden we als gevolg van de COVID-19-pandemie speciale aandacht aan jouw inwerktraject. Dit doen wij door:
▪ Buddy-begeleiding, een intensieve persoonlijke begeleiding.
▪ Breed persoonlijk inwerkprogramma.
▪ Een plenair inwerkprogramma met een diverse groep startende collega’s.
▪ Mogelijkheid om afhankelijk van de COVID-19-omstandigheden om op kantoor te werken.
▪ Een platform integraal projectmanagement – een actief netwerk verband met collega projectleiders en projectmanagers.
Spreekt de rol van Senior Omgevingsmanager jou aan? Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie! Dit kan via de sollicitatiebutton op
deze pagina Meer informatie over deze vacature kan je opvragen bij Johan van Alphen (Omgevingsmanager) 06 20 11 41 87 of Gustav
Egbring (Teammanager) 06 10 01 91 98.

