Eindhoven Airport N.V., met 5,7 miljoen passagiers in 2017, ontwikkelt zich op een verantwoorde manier samen met de
economische ontwikkeling in de Brainport Eindhoven. Flexibiliteit en de informele werksfeer met 60 collega’s zijn kenmerkend.
Samen met de partnerbedrijven is Eindhoven Airport N.V. één van de grotere werkverschaffers in de regio. De verwachting is
dat de luchthaven in totaal in 2019 ca. 2.000 directe arbeidsplaatsen biedt. In verband met uitbreiding zijn wij op zoek naar
een

Milieucoördinator
32 - 40 uur
JOUW AFDELING
Je bent onderdeel van de afdeling Juridische & Bestuurlijke Zaken & Communicatie. De afdeling waar je komt te
werken bestaat uit 8 collega’s en wordt aangestuurd door het Hoofd Juridische & Bestuurlijke Zaken &
Communicatie. Je rapporteert hiërarchisch aan de Manager Corporate Responsibility.
VERANTWOORDELIJKHEDEN
Als Milieucoördinator houd jij je bezig met de implementatie en uitvoering van het milieuprogramma aan de
hand van de geformuleerde doel- en taakstellingen van Eindhoven Airport.
Hier ben je verantwoordelijk voor:
 Coördinatie omtrent alle milieuzaken op de luchthaven (ook van derde partijen die hier gevestigd zijn).
 Het (begeleiden en) opstellen, alsmede beoordelen van rapportages, notities en
vergunningaanvragen.
 Bewaken van de planning en voortgang binnen vergunningprocedures, alsmede zorgen voor juiste
input dan wel het ondersteunen bij de aanvragen van de (milieu)vergunningen.
 Opstellen en beheren auditprogramma’s, waaronder ISO14001.
 Het uitvoeren van managementsysteem audits ten behoeve van het (blijvend) voldoen aan de
onderliggende certificeringen.
 Het uitvoeren van compliance audits ten behoeve van het (blijvend) voldoen aan de milieuwet- en
regelgeving.
 Beheren van het milieuhandboek.
 Bijhouden van diverse (milieu)registraties (energie, afval, etc.).
 Bewaken (en deels uitvoeren) van de voortgang van diverse werkzaamheden en acties.
JOUW PROFIEL
 Je hebt een afgeronde hbo-opleiding, richting Milieukunde (met kennis van chemie en/of technologie) of
Milieumanagement.
 Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.
 Je hebt kennis van (en ervaring met) de milieu(veiligheid) wet- en regelgeving (WABO, Activiteitenbesluit,
Wet Natuurbescherming, Waterwet en Omgevingswet)
 Je hebt kennis van managementsystemen (ISO 14001)
 Je bezit de volgende kerncompetenties:
o Nauwkeurig en resultaatgericht
o Gericht op samenwerken
o Hands on (bereid om mee te werken op de werkvloer)
o Kunnen schakelen tussen operationeel en tactisch niveau, zonder verlies van helicopterview
o Georganiseerd en gestructureerd
o Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
o Kennis van Office pakket, met name Excel
o Oplossings- en resultaatgericht; je denkt in oplossingen i.p.v. problemen
ONS AANBOD
We bieden je een uitdagende en zelfstandige functie binnen een organisatie die volop in beweging is.

PROCEDURE
Kun jij je vinden in onze missie, visie en doelstellingen en geloof jij in onze klantbelofte? Stuur dan vóór
1 december 2018 jouw sollicitatie met CV naar solliciteren@eindhovenairport.nl.

***

MEER OVER EINDHOVEN AIRPORT
Eindhoven Airport verbindt Brainport met Europa en verder. Wij maken de regio internationaal bereikbaar. De
luchthaven is cruciaal voor de regio om haar ambities te kunnen verwezenlijken. Eindhoven Airport combineert
economische groei met een prettig en duurzaam leefklimaat. Wij zijn een luchthaven waar snelheid & beleving
de toegevoegde waarden zijn.
Eindhoven Airport groeit naar een kleine 45 duizend vliegbewegingen en 6,5 miljoen passagiers in 2019 en
streeft daarbij naar een breed portfolio van bestemmingen verspreid over (met name) Europa. Deze groei komt
tot stand met draagvlak van de omgeving.
Eindhoven Airport voert een geïntegreerd beleid. Een lange termijn balans tussen groei, duurzaamheid en
leefklimaat gaat boven het maximaliseren van korte termijn winst. We hebben een publieke en
maatschappelijke rol. Met deze rol versterkt de luchthaven het vestigingsklimaat. Uitbreiding van het
vliegverkeer en het toevoegen van nieuwe bestemmingen is alleen mogelijk in combinatie met een gezond
leefklimaat en aandacht voor duurzaamheid. Een gezond financieel resultaat is hiertoe een voorwaarde. In de
besluitvorming en de dagelijkse afwegingen wint de lange termijn het van de korte termijn. We streven ernaar
de luchthaven jaar in jaar uit in een betere gezondheid achter te laten.
Op onze luchthaven staat de passagier centraal. Eindhoven Airport betekent gemak, zowel voor de ervaren
reiziger als voor wie voor het eerst onze luchthaven binnenstapt. We willen dat passagiers dit ook altijd op die
manier ervaren. We voorzien de ervaren reizigers zo proactief mogelijk van alle praktische informatie wanneer
zij dat nodig hebben en we ondersteunen de onervaren reizigers als we zien dat ze het kunnen gebruiken.
Reizen via Eindhoven Airport is een naadloze ervaring. Dit is onze klantbelofte. Bij Eindhoven Airport werken
collega’s die geloven in deze klantbelofte en dat ook uitdragen.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

