Beschikbare functies in het kader van ‘Jouw Uitwisseling’

Afdeling

Functie

Kerntaken

Beheer Watersystemen en
Dijken

Peilbeheerder

Als Peilbeheerder ben je
verantwoordelijk voor het
zorgdragen voor optimaal
peilbeheer in alle peilgebieden
binnen het beheersgebied. Je
verzorgt het dagelijks operationele
peilbeheer en zet waar nodig acties
uit voor het peilbeheer.
Als Muskusrattenbestrijder speur je
de muskusratten op. Vervolgens
kijk je waar de pijpingangen onder
water zich bevinden en daar plaats
je klemmen, vangkooien of fuiken.
Je controleert het vangmateriaal en
leegt deze.
Als Vergunningverlener beoordeel
je vergunningaanvragen en
meldingen in het kader van de
Waterwet, de WABO en de Keur
van WGS. Burgers en bedrijven
kunnen via het Omgevingsloket
(OLO) een vergunning aanvragen.
De aanvraag wordt beoordeeld op
volledigheid, uitvoerbaarheid
wettelijk kader en beleid.
Als Medewerker Handhaving zie je
toe op de naleving van de
wetten/regels zoals die in de
Waterwet, het Activiteitenbesluit
en de Keur van WDODelta zijn
vastgelegd. Het reguliere toezicht
bestaat uit controlebezoeken bij
bedrijven. Daarnaast kom je in actie
bij activiteiten die de kwaliteit van
het oppervlaktewater in gevaar
brengen en bij niet-vergunde
activiteiten op en rond
waterkeringen en watergangen.

De afdeling Beheer
Watersystemen en Dijken is
verantwoordelijk voor het
operationeel beheer,
onderhoud en operationeel
advies met betrekking tot
watersysteem en
waterkeringen, inclusief
muskusrattenbeschrijving.

Vergunningen en
handhaving
De afdeling is verantwoordelijk
voor het verlenen van
vergunningen en het
handhaven van de Waterwet
en de Keur.
Het cluster grondzaken is
verantwoordelijk voor het
verwerven en beheren van
gronden.

Waterschapsvakman
(Muskusrattenbestrijder)

Vergunningverlener

Medewerker Handhaving

Strategie en beleid

Beleidsadviseur(s)

Beleidsadviseurs maken,
implementeren en evalueren
beleid, begeleiden
gebiedsprocessen, geven input in
voorbereidingsprojecten en/of
kunnen optreden als
gebiedsadviseur.
Gebiedsadviseur is een rol die een
beleidsadviseur kan uitvoeren.

Omgevingsmanagement

Contractmanagement

De functies binnen deze afdeling
zijn gericht op het realiseren van
projecten. Ieder met een eigen
aandachtsgebied (omgeving,
contracten, techniek, etc.) of het
hele project omvattend. Het
kunnen zowel de IPM rollen zijn
als deel- of onder rollen binnen
het vakgebied.
idem

Technisch management

idem

Projectmanagement

idem

Projectbeheersing

idem

Beheerder Sliblijn

Het team verzorgt het dagelijks
beheer van de sliblijn en de
energie- en grondstoffabrieken.
Het team zorgt er voor (samen met
de procesoperators en team Beheer
waterlijn) dat de slib-indikking ,
gisting, energie- en grondstoffenfabrieken optimaal functioneren
Het team verzorgt het dagelijks
beheer van de RWZI’s en zorgt
ervoor dat we voldoen aan eisen
van Omgevingsvergunningen. De
medewerkers zorgen ervoor dat de
functionaliteit van de installaties
overeind blijven. Het team ‘Beheer’
bestaat uit beheerders en
monteurs.

De afdeling Strategie en beleid
is verantwoordelijk voor het
beleid, het beïnvloeden van
andere organisaties m.b.t. het
watersysteem, de
waterveiligheid en de
waterketen. Het is gelijk een
kader voor de
werkzaamheden in het
primaire proces.

Projectrealisatie
De afdeling Projectrealisatie
zorgt voor het uitvoeren van
projecten (werken) met de
vereiste kwaliteit, binnen tijd
en budget met oog voor de
omgeving en bestuurlijke en
maatschappelijke gevolgen. De
afdeling voert de projecten uit
in drie programma’s:
Waterveiligheid, Waterketen
en Watersysteem.

Beheer Waterketen
Bij het beheer van de
waterketen gaat het om de
dagelijkse zorg voor het
transporteren en zuiveren van
afvalwater en het verwerken
en afzetten van zuiveringsslib.

Beheerder Zuiveringen

Onderzoek en advies
Deze afdeling is het
kenniscentrum waar ervaring
en kennis op het gebeid van
waterveiligheid, waterketen,
watersysteem, energie en
duurzaamheid aanwezig is.
Vanuit deze afdeling adviseren
experts op basis van actuele en
hoogwaardige vak-, gebiedsen systeemkennis.

Bestuur en Organisatie
De afdeling Bestuur en
Organisatie biedt op
professionele en adequate
wijze advies en ondersteuning
aan bestuur, directie en
organisatie op de volgende
kerntaken: bestuurszaken;
relatiebeheer; internationale
samenwerking; crisisbeheer;
regionale coördinatie
muskusrattenbestrijding; HRM;
bedrijfsvoering;
organisatieontwikkeling; KAM
en communicatie.

Monteur (W en/of E)

Het team onderhoud zorgt voor
preventief en correctief onderhoud
van alle installaties van Waterketen
en van Watersysteem. In het team
werken Werktuigbouwkundige
monteurs, Electrotechnici en
bijvoorbeeld werkvoorbereiders.

Adviseur op het gebied van:
- Ecologie en Kwaliteit
- Hydrologie
- Waterveiligheid

De medewerkers van afdeling
Onderzoek en Advies leveren een
belangrijke bijdrage door het
leveren van kennis en advies aan
het primaire proces.
Deze afdeling is het kenniscentrum
waar ervaring en kennis op het
gebied van waterveiligheid,
waterketen, watersysteem, energie
en duurzaamheid aanwezig is.
Vanuit deze afdeling adviseren
experts op basis van actuele en
hoogwaardige vak-, gebieds- en
systeemkennis.
De afdeling bestaat uit
professionele adviseurs met een
initiërende, proactieve houding en
rol, waarbij integraliteit en
klantgericht voorop staan. Hierbij is
de focus gericht op bestuur en
organisatie én de interactie met de
externe omgeving van het
waterschap.
Ieder vanuit de eigen expertise.

Medewerker of Adviseur op
het gebied van:
- Communicatie
- HRM
- Bedrijfsvoering en
ontwikkeling

Financiën & Juridische zaken De afdeling houdt het
waterschap financieel,
juridisch en inkoop-technisch
op orde. Naast de zorg voor
doelmatig en rechtmatig
handelen, maken
medewerkers van deze
afdeling kaders op gebied het
van financiële zaken, juridische
zaken en inkoop.

Informatievoorziening
De afdeling
Informatievoorziening bepaalt
de richting en inrichting van de
informatievoorziening en de
digitale dienstverlening en levert
hiervoor de benodigde ICT. De
afdeling heeft een
proactieve instelling om tijdig te
kunnen inspelen op ontwikkeling
in technologieën en het tempo
van veranderingen. Het
uitgangspunt is om (interne en
externe) klanten maximale
flexibiliteit te bieden binnen de
vooraf afgesproken kaders.

-

Financieel medewerker
Financieel adviseur
Adviseur juridische
zaken
Inkoopadviseur

De adviseurs van de afdeling
adviseren en ondersteunen de
afdelingshoofden en medewerkers
op het gebied van integrale
afweging acties/kosten,
doelmatigheid, planning- en
control-cyclus, juridische
aangelegenheden en inkoop

Applicatiebeheerder

De applicatiebeheerders zorgen
ervoor dat de applicaties goed zijn
ingericht en onderhouden worden.
Ook het oplossen van problemen
binnen de applicatie is een
belangrijk onderdeel. Daarnaast
kijken wij ook naar functionele
processen binnen de afdeling en
hoe wij daar de applicatie beter
voor de afdeling kunnen inrichten.

Informatieadviseur

De informatieadviseurs zijn vanuit
de afdeling informatievoorziening
het aanspreekpunt voor de
organisatie op het gebied van
informatievraagstukken, zoals
informatiebeleid,
informatieveiligheid, het bepalen
van de informatiebehoefte, het
bedenken van innovatieve ICToplossingen en het implementeren
van nieuwe informatiesystemen.

