
 

Adviseur Geluid (agrarische leerfunctie) 

Regio Deurne 

 

Functie omschrijving 

Affiniteit en snappen hoe de organisatie en locatie van een veehouderijbedrijf in 
elkaar steekt, dat maakt jou tot een succesvol adviseur. Als het gaat om advisering 
over geluid, ontwikkel jij door naar een specialist akoestiek. Men naast jouw zijde 
een gedegen inwerkbegeleider. 

Wat ga je doen? 
Als junior adviseur geluid stel je voor met name agrarische bedrijven 
onderzoeken op en lever je op deze manier een bijdrage aan de juiste uitvoering 
van planstudies, vergunningaanvragen en bestemmingsplannen. In feite begrijp 
je welke werkzaamheden er op een agrarisch bedrijf plaatsvinden en waar deze 
plaatsvinden. Bijvoorbeeld zaken over piekwerkzaamheden als inkuilen, 
vastrijwerkzaamheden met shovel, dierentransport, p-gelegenheden, ect. Andere 
taken en verantwoordelijkheden zijn: 

• Technisch organiseren, modeleren van rapporten 

• Modellering van onderzoeken 

• Maken van verspreidingsberekeningen middels: Exel, Gis en andere vak 
gerelateerde software 

• Verwerken tot professioneel rapportage en mogelijk advies. 

Functie eisen 

• HBO/WO-opleiding (milieukunde, planologie, technische planologie, 
technische natuurkunde of een soortgelijke studie); 

• Affiniteit met geluid/akoestiek en hierin willen specialiseren 

• Rekenkundig en organisatorisch goed 

• Klantgerichte houding 

• Als persoon ben je enthousiaste en leergierig ingesteld. 

Arbeidsvoorwaarden 

Een dienstverband bij onze opdrachtgever is voor minimaal een jaar met 
mogelijkheden van contractverlengingen. De arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend 
geregeld. Jouw salaris is conform volgend de cao (van architecten) en alle 
zakelijke reiskosten worden vergoed op basis van € 0,19 per kilometer. In de 
functie wordt je goed begeleidt en ingewerkt om door te groeien/ontwikkelen 
tot een geluidsspecialist op het buitengebied. 



Over het bedrijf 

De bedrijfscultuur is hecht, persoonlijk, iedereen telt en levert een bijdrage om 
met elkaar het beste uit het team te halen. De sfeer is daarmee open, eerlijk 
informeel en collegiaal. Naast hard werken is er ook tijd om met elkaar aan het 
eind van de week te socializen. 

 

Interesse? 

Heb je interesse? Neem dan direct contact op met René Vreeswijk (recruiter) 06- 
22 10 81 04 of stuur een actueel CV met een korte bondige motivatie naar 
rene@agrifoodcareer.com. 

 


