Vergunningverlener luchtvaart drone
operaties/luchtruim
Functie-inhoud
Je ondersteunt de dagelijkse werkzaamheden van de inspecteurs binnen het drone-team van het
team Luchtvaart Infra van de afdeling vergunningverlening van de ILT. Jij geeft vergunningen en
ontheffingsaanvragen uit in de dronesector bij zowel eenmanszaken als grotere bedrijven die
drone-diensten aanbieden aan anderen, zoals media, politie, andere overheden en commerciële
instanties. Vanuit jouw ervaring weet jij wat er speelt en weet je ook waar je op moet letten. Je
weet wetgeving juist te interpreteren en toe te passen bij de verschillende vergunning en
ontheffingsaanvragen. Je behandelt aanvragen voor certificaten en vergunningen,
wijzigingsaanvragen en ontheffingen en beoordeelt deze op grond van de nationale en
internationale voorschriften en regelgeving. Andere relevante werkzaamheden gerelateerd aan
vergunningverlening voor luchtvaart infra (luchthavens/luchtruim) kunnen ook tot de
werkzaamheden behoren.
EU-wetgeving draagt er zorg voor dat binnen alle luchtvaartsectoren een minimale standaard
wordt gecreëerd, waaronder het inrichten, implementeren en onderhouden van een op de
betreffende organisatie afgestemd veiligheidsmanagementsysteem. Door collegiale toetsing voer
je toetsen uit op conceptbesluiten van je collega-inspecteurs met als doel de kwaliteit van de
besluiten te borgen en zo uniform mogelijk naar buiten te treden. Samenwerken in een team is
essentieel voor het op de juiste manier afgeven van vergunningen en ontheffingen.
Jij bent degene die zich goed ingelezen heeft in de relevante wet- en regelgeving. Vragen van
externen, van collega’s binnen het team en van inspecteurs kun jij goed onderbouwd
beantwoorden. De vergunningverlening op drone operaties is op dit moment nog niet volledig
ontwikkeld; jij vindt het leuk om mee te bouwen aan een werkend systeem van
vergunningverlening. En om de wet- en regelgeving uit te pluizen en daar de benodigde
procesbeschrijvingen voor te maken. Omdat je nog aan het bouwen bent, is het belangrijk dat je
ertegen kunt dat nog niet alles duidelijk is. Je levert een bijdrage aan innovatie en vernieuwing in
de vergunningverlening voor onder andere drone operaties.

Luchtvaart infra, luchtruim en drone operatie
Het team behandelt aanvragen voor vergunningen, wijzigingen en ontheffingen op het gebied van
luchthavens, luchtruim en drones. Daarbij wordt getoetst aan de voorschriften van ICAO, EASA
en nationale regelgeving. Er vindt nauwe samenwerking plaats met andere overheden en
autoriteiten binnen en buiten de Europese Unie. Het team maakt deel uit van de afdeling
Vergunningverlening rail en luchtvaart.
Het team bestaat uit circa 15 mensen waarbij ongeveer 6 mensen zich bezig houden met de
vergunningverlening rondom onder andere vluchtprocedures en infrastructuur (luchthavens). Het
andere deel van het team houdt zich bezig met vergunningverlening rondom drone operaties.
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Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau, een goed analytisch vermogen.
Enige (werk)ervaring in de luchtvaartsector is een pré.
Je hebt aantoonbare kennis op het gebied van operationele luchtvaart. Kennis van drones
is een sterke pre.
Je hebt kennis van wet- en regelgeving op het gebied van operationele luchtvaart.
Je kunt goed omgaan met werkdruk. Het plannen en organiseren van het eigen werk en
dat van anderen gaat jou goed af.
Je bent vaardig in Microsoft Office programma’s
Je vormt je een mening op basis van wet- en regelgeving, normen, kaders en
argumenten, waarbij je tot een afgewogen oordeel komt.
Je hebt een zakelijke en resultaatgerichte instelling.
Je bent omgevingsbewust, hebt een creatieve geest en kunt goed samenwerken.
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