Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht / Toezichthouder BWT (24-36 u/wk)
in de meest diverse gemeente van Nederland
De gemeente Velsen biedt interessante uitdagingen op het vlak van werken, wonen en recreëren.
Haven en industrie zorgen op een stoere manier voor bedrijvigheid. Het woord veelzijdigheid moet
hier bijna wel zijn uitgevonden. Naast de gezelligheid van de dorpskernen met circa 70.000
Velsenaren, zijn Haarlem en Amsterdam nooit ver weg.
Kom langs en ga met ons in gesprek!
Functie informatie
Met ongeveer 500 collega's werken we aan het behoud en de verdere ontwikkeling van een vitale
en leefbare gemeente. Vanuit de ambitieuze 'Visie op Velsen 2025 - Kennisrijk Werken',
onderscheidt onze haven- en kustgemeente zich in de metropoolregio Amsterdam en de Randstad
door een rijke schakering aan woongebieden, een sterke industrie- en visserijsector, inspirerende
evenementen en een groeiende toeristische sector, in een elkaar versterkende balans.
Als Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht (formeel Medewerker Handhaving I) richt je je op het
toezicht op bouwactiviteiten, het gebruik van gemeentegrond, bouwtechnische veiligheid bij
feesten en evenementen en het opsporen van illegale bewoning, gebruik, bouw en sloop. Daarbij
ga je grotendeels zelfstandig op pad, waarbij je het interessant vindt een netwerk op te bouwen en
te onderhouden in JOUW wijk.
Naar aanleiding van je bevindingen stel je handhavingsverslagen en -rapporten op. Je verricht de
controles in het kader van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). In deze
afwisselende buitendienstfunctie trek je regelmatig op met directe collega's, Horeca Inspecteurs en
medewerkers van politie, Belastingdienst, Bibob en andere handhavingsdisciplines.
Als Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht speel jij een belangrijke rol in de handhaving van
bouwactiviteiten in de gemeente Velsen. Je voert zelfstandig inspecties uit, maar bent ook
onderdeel van het hechte team Toezicht & Handhaving met zes Inspecteurs BWT. Waar met
kunde, inzet, collegialiteit én veel humor wordt gewerkt.
Waarom jij voor deze rol in Velsen zou kiezen? Omdat je je richt op onder meer haven,
evenementen, strand, monumenten, grootscheepse nieuwbouw, archeologie en industrie. Dus
afwisseling, afwisseling, afwisseling! Bovendien word je omgeven door experts, op zowel
bouwtechnisch als juridisch gebied, waarvan je nog het nodige kunt leren.
Het juiste profiel
Je bent in staat om op een nauwkeurige, transparante en klantgerichte manier bouwinspecties uit
te voeren en staat stevig in je schoenen. Je houdt ervan veel 'buiten' te zijn en op een
toegankelijke en duidelijke manier met de verschillende betrokkenen om te gaan. Iemand die het
hoofd koel houdt als de spanning bij jouw gesprekspartner(s) wat oploopt.
Je beschikt over een afgeronde MBO- of HBO-opleiding Bouwkunde, Bouwtechniek, Architectuur
of een andere relevante richting en bent in ieder geval in het bezit van ABW 1 (dit is een harde
eis!). ABW 2 zien we als een interessante pré. We zoeken voor deze functie kandidaten met één
tot vijf jaar werkervaring.
Salaris en overige arbeidsvoorwaarden
Afhankelijk van jouw wensen betreft het een 24- tot 36-urige werkweek. De functie is ingeschaald
in schaal 9 van de cao voor gemeenten. Je werkt vanuit het gemeentehuis in IJmuiden, dat goed

bereikbaar is met fiets, auto en openbaar vervoer, met flexibele werktijden en de mogelijkheid om
(in beperkte mate) thuis te werken .
De gemeente Velsen biedt je een prettige, collegiale werksfeer . En daarnaast interessante
ontwikkelmogelijkheden , volop uitdagingen en goede arbeidsvoorwaarden , zoals een goede
reiskostenregeling, een vast contract en goede pensioenvoorwaarden. Waaronder het Individueel
Keuze Budget ( IKB ), dat je bijvoorbeeld kunt inzetten als extra inkomen, om extra verlofuren te
kopen of een interessante opleiding te volgen.
Inlichtingen en solliciteren
Stuur ons jouw CV, met een motivatie waarom het je leuk en interessant lijkt om bij ons te komen
werken naar velsen@recruitions.nl. Graag onder vermelding van ’Inspecteur BWT’
Heb je inhoudelijke vragen? Bel dan gerust even met Claudette Paelinck, Afdelingsmanager
Publiekszaken, op 0255-567350.
Heb je vragen over de procedure? Bel dan met Ronald van Driel, Recruiter, op 06-5350 2031.

