
 
Werken voor mensen, staan voor de stad. 
 
Wat ga je doen? 
Tijdens de vergunningsfase en de realisatiefase beoordeel je bouwplannen op grondmechanische en 
constructieve veiligheid, omgevingsveiligheid, bruikbaarheid, brandwerendheid, bouwmethodiek en 
duurzaamheid en adviseer jij hier over. 
De projecten waar je aan gaat werken lopen uiteen van eenvoudig tot zeer complex. Je hebt hierover 
contact met je collega's van de afdeling Vergunningen en Toezicht en externe partijen, zoals 
ingenieursbureaus en aannemers. 
 
Wie zijn wij? 
De afdeling Vergunningen en Toezicht houdt zich bezig met de kwaliteit en veiligheid van te realiseren 
bouwprojecten. De afdeling voert haar kerntaken – vergunningverlening en toezicht op de realisatie - 
op een kwalitatief hoog niveau uit. Op jaarbasis worden ruim 2500 vergunningsaanvragen behandeld, 
variërend van relatief eenvoudig tot zeer complex. De afdeling heeft veel klantcontacten, zowel 
bedrijven als bewoners. 
Het verbeteren van het proces, klantgericht werken en optimalisatie van de keten heeft continu de 
aandacht. 
Vergunningen en Toezicht telt ruim 100 fte en bestaat uit vier teams: team Bouwconstructies, 
Bouwfysica en Bouwecologie, team Vergunningen, team Toezicht en het team Kennis en Kwaliteit. 
Je werkt in het team Bouwconstructies, Bouwfysica en Bouwecologie. Dit technische adviesteam 
bestaat uit ongeveer 25 medewerkers. 
 
Wat bieden wij? 
Een aanstelling voor één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling (interne medewerkers met een 
vaste aanstelling, behouden hun vaste aanstelling); 
Salarisschaal 11 (max. € 4.859,- bruto per maand op basis van een volledige werkweek); 
Een werkweek van 36 uur; 
Prima arbeidsvoorwaarden, die je voor een groot deel naar je eigen wensen kunt vormgeven. 
 
Wat vragen wij? 
HBO/WO opleiding Bouwkunde of Civiele Techniek. Je hebt praktische ervaring op het vakgebied van 
constructies, grondmechanica en funderingstechniek en kennis van relevante wet- en regelgeving. 
Aanvullend heb je kennis van constructieve en geotechnische rekensoftware (Scia-engineer, 
Technosoft en Deltares applicaties). Je bent enthousiast en klantgericht. Je voelt je thuis in een 
digitale werkomgeving. 
Als adviseur beschik jij uiteraard over uitstekende adviesvaardigheden die verbinding weet te maken 
met zijn gesprekspartner en draagkracht te creëren voor zijn adviezen en oplossingen. 
Het onderhouden van uitstekende relaties met de diverse interne en externe partijen is voor jou een 
vanzelfsprekendheid. 
 
Meer weten? 
Voor meer informatie over de functie en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Marco 
Labeur, teammanager bouwconstructies bouwfysica en bouwecologie, op telefoonnummer 06 52 54 
68 26. 

Extra informatie.  
Deze vacature staat open voor zowel interne als externe kandidaten. 
Afhankelijk van je opleiding en werkervaring kun je in de aanloopschaal geplaatst worden. 

 
 
 
 

 


