
Gezocht:                        
 

Milieukundige 

 
Plant One Rotterdam B.V. is een uniek bedrijf waar innovatieve processen die bijdragen aan een duurzame 
wereld hun weg vinden naar de markt. Projecten om CO2 footprint te verminderen of restmaterialen om te 
zetten naar waardevolle producten - je vindt ze bij Plant One Rotterdam. We leveren alle diensten die nodig 
zijn om nieuwe technologieën uit te testen en te optimaliseren. In nauwe samenwerking met onze klanten, 
ontwerpen, bouwen en opereren we pilot-installaties ‘op maat’. Dat doen we met een pragmatische en 
creatieve instelling. Ons doel is het leveren van praktische oplossingen! 
 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste Milieukundige! 
 
Als Milieukundige heb jij ervaring met het behandelen van WABO-vergunningen bij industriële bedrijven 
waarop de Richtlijn Industriële Emissie of het Besluit Risico’s Zware Ongevallen van toepassing is. Daarnaast 
verzorg je diverse milieurapportages (zowel intern als extern). Ook ben je actief ‘op de vloer’ om 
milieuprestaties te monitoren en continu te verbeteren. Je bent het eerste aanspreekpunt op het gebied van 
milieu voor collega’s, klanten en overheidsinstanties. De verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt, kan 
je goed aan. Met je uitstekende analytische- en probleemoplossende vaardigheden, ga je zowel zelfstandig als 
in teamverband aan de slag. Je bent communicatief sterk en kan op alle niveaus het gesprek aan om tot 
doelgerichte samenwerking en concrete resultaten te komen. 
 

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: 
● Zelfstandig vergunningaanvragen behandelen en hier schriftelijk over communiceren; 
● Overleggen met alle betrokken partijen, waarbij je bewust bent van politieke, bestuurlijke sensitiviteit 

die invloed op jouw werkzaamheden kan hebben; 
● Verzorgen van milieurapportages (intern en extern); 
● Als onderdeel van het HSE-team het mede in stand houden van het ISO-14001 milieuzorgsysteem en 

een bijdrage leveren aan de continue verbetering van milieuprestaties. 
 

Functie-eisen: 
● Afgeronde HBO opleiding in een relevante milieu-richting; 
● Kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot de WABO, specifiek op het gebied van milieu; 
● Kennis van en ervaring met industriële processen en BBT-documenten; 
● Kennis van het ISO-14001 milieuzorgsysteem; 
● Ervaring met milieuvergunningen bij industriële bedrijven aanvragen is een pré; 
● Kennis van Waterwet en Natuurbeschermingswet is een pré; 
● Volledige beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
● Je bent in het bezit van VCA-vol. 

 

Aanbod: 
● Marktconform salaris, afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring; 
● Reiskostenvergoeding; 
● 24 vakantiedagen; 
● Zelfstandige functie in een fijne werkomgeving met informele sfeer; 
● Mogelijkheid tot doorgroeien om jezelf verder te ontwikkelen. 

 

 

Wil jij onze nieuwe collega worden? Wil je graag komen werken bij een innoverend bedrijf als Plant One 
Rotterdam? Stuur dan je motivatiebrief met je CV naar sollicitatie@plantone-rotterdam.nl 
 

 

N.B.: Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs! 
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