
 

 

 

Medewerker toezicht en handhaving 
 

Fulltime 

 

Wil jij je inzetten voor de leefomgeving van 1,2 miljoen inwoners en zo’n 65.000 

bedrijven? In een boeiende regio met 27 

Werk jij met kennis van de regels, oog voor het doel ervan en gevoel voor de 

maatschappelijke en bestuurlijke context? Dan ben jij de collega die we graag zien 

komen. 

 

Wat doen wij? 

Bij de OMWB werken zo’n driehonderd deskundige collega’s 

veilige en aangename woon

specialistische milieukennis leveren we een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de 

ambities van onze opdrachtgevers en een evenwichtige ontwikkeling van de regio. 

ons om die lokale en regionale ambities te realiseren?
 
Wat doe jij? 

• Je voert regie over toezicht

• Je schakelt tijdig een specialist in

• Je treedt corrigerend en/of verbaliserend op en adviseer

bestuursrechtelijke middelen

• Je maakt vooraankondigingen en verzorg

en/of sloop. 

• Je adviseert onze klanten over bouw

• Je draagt zorg voor afstemming en afhandeling van projecten en dossiers

• Je plant en bewaak

• Je verstrekt informatie en geef

• Je adviseert en vertegenwoordig

beroepsprocedures

• Je vertaalt vastgesteld beleid

• Je signaleert ontwikkelingen

informatie, verricht onderzoek en adviseer

regelgeving en procedures

• Je houdt toezicht tijdens de 

• Je wisselt informatie uit en werk

 

Wij bieden 

• een salaris van maximaal

36-urige werkweek

• een individueel keuzebudget van 17

pensioenfonds ABP;

• de mogelijkheid je werk flexibel in te delen;

• een leuke, maatschappelijk betrokken organisatie met vakbekwame en gedreven 

collega’s; 

• een moderne kantooromgeving met gevarieerde flexwerkplekken op slechts 400 

meter van station Tilburg.

 

Wij vragen 

• een afgeronde hbo

• de diploma’s ABW I en ABW II en VOL

• bij voorkeur een van de diploma’s en/of certificaten BOA

constructies; 

• bij voorkeur kennis en ervaring op het vlak van constructieve veiligheid en 

asbestherkenning;

Medewerker toezicht en handhaving (taakaccent bouw)

Wil jij je inzetten voor de leefomgeving van 1,2 miljoen inwoners en zo’n 65.000 

bedrijven? In een boeiende regio met 27 gemeenten en een ambitieus provinciebestuur? 

Werk jij met kennis van de regels, oog voor het doel ervan en gevoel voor de 

maatschappelijke en bestuurlijke context? Dan ben jij de collega die we graag zien 

Bij de OMWB werken zo’n driehonderd deskundige collega’s aan een schoon milieu, een 

veilige en aangename woon- en werkomgeving en een duurzame regio. Met onze 

specialistische milieukennis leveren we een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de 

es van onze opdrachtgevers en een evenwichtige ontwikkeling van de regio. 

lokale en regionale ambities te realiseren?  

regie over toezicht- en handhavingprocessen bij bouwactiviteiten

een specialist in en integreert het advies in je optreden

corrigerend en/of verbaliserend op en adviseert over de toepassing van 

bestuursrechtelijke middelen. 

vooraankondigingen en verzorgt gereedmeldingen van aanleg, bouw 

onze klanten over bouw- en sloopgerelateerde zaken

zorg voor afstemming en afhandeling van projecten en dossiers

en bewaakt acties, doorlooptijd en afdoening van (deel)cases

informatie en geeft aanwijzingen aan publiek en belanghebbenden

en vertegenwoordigt opdrachtgevers bij bezwaar- en 

beroepsprocedures. 

vastgesteld beleid, en toetst en evalueert de uitvoering

ontwikkelingen over bouw- en sloop gerelateerde zaken

informatie, verricht onderzoek en adviseert over de vertaling naar beleid, 

regelgeving en procedures. 

toezicht tijdens de bouw- en gebruiksfase van bouwwerken

informatie uit en werkt samen met andere partijen in de toezichtketen

een salaris van maximaal € 4.225,- bruto per maand (schaal 10) 

urige werkweek; 

een individueel keuzebudget van 17,05 % van je brutosalaris en deelname in het 

pensioenfonds ABP; 

mogelijkheid je werk flexibel in te delen; 

maatschappelijk betrokken organisatie met vakbekwame en gedreven 

een moderne kantooromgeving met gevarieerde flexwerkplekken op slechts 400 

meter van station Tilburg. 

hbo-opleiding  bouwkunde; 

de diploma’s ABW I en ABW II en VOL-VCA; 

bij voorkeur een van de diploma’s en/of certificaten BOA brandveiligheid en 

kennis en ervaring op het vlak van constructieve veiligheid en 

ing; 

(taakaccent bouw) 

 

Wil jij je inzetten voor de leefomgeving van 1,2 miljoen inwoners en zo’n 65.000 

gemeenten en een ambitieus provinciebestuur? 

Werk jij met kennis van de regels, oog voor het doel ervan en gevoel voor de 

maatschappelijke en bestuurlijke context? Dan ben jij de collega die we graag zien 

hoon milieu, een 

en werkomgeving en een duurzame regio. Met onze 

specialistische milieukennis leveren we een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de 

es van onze opdrachtgevers en een evenwichtige ontwikkeling van de regio. Help jij 

bij bouwactiviteiten.  

in je optreden. 

over de toepassing van 

gereedmeldingen van aanleg, bouw 

en sloopgerelateerde zaken. 

zorg voor afstemming en afhandeling van projecten en dossiers. 

acties, doorlooptijd en afdoening van (deel)cases. 

aanwijzingen aan publiek en belanghebbenden. 

en 

uitvoering. 

gerelateerde zaken, verzamelt 

over de vertaling naar beleid, 

gebruiksfase van bouwwerken. 

jen in de toezichtketen. 

 op basis van een 

en deelname in het 

maatschappelijk betrokken organisatie met vakbekwame en gedreven 

een moderne kantooromgeving met gevarieerde flexwerkplekken op slechts 400 

brandveiligheid en 

kennis en ervaring op het vlak van constructieve veiligheid en 



 

 

• ten minste vijf jaar relevante werkervaring in het toezicht bij bouwen en slopen;

• analytisch vermogen, besluitvaardigheid, en goede 

adviesvaardigheden;

• inzicht in maatschappelijke processen, vraagstukken en (beleids)effecten.

 

Solliciteren 

Solliciteren op deze functie kan tot 

vitae naar peno@omwb.nl

van vac2018/44. Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met 

Kemperman, teammanager 

2060378. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

minste vijf jaar relevante werkervaring in het toezicht bij bouwen en slopen;

analytisch vermogen, besluitvaardigheid, en goede communicatieve

adviesvaardigheden; 

inzicht in maatschappelijke processen, vraagstukken en (beleids)effecten.

Solliciteren op deze functie kan tot 26-11-2018. Mail je motivatiebrief met curriculum 

peno@omwb.nl, ter attentie van Cees Weber, HR-adviseur, onder 

. Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met 

eammanager leefomgevingskwaliteit je kunt hem bereiken 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

minste vijf jaar relevante werkervaring in het toezicht bij bouwen en slopen; 

communicatieve en 

inzicht in maatschappelijke processen, vraagstukken en (beleids)effecten. 

. Mail je motivatiebrief met curriculum 

adviseur, onder vermelding 

. Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Jeroen 

je kunt hem bereiken op 013 

 


