
  

Team Toezicht, Vergunningverlening en Handhaving  is op zoek naar een: 

(aankomend) Regisseur Vergunningen  

36 uur 

  

Hoe ziet ons team eruit? 

Ons team “Omgevingsvergunningen” is een van de zes teams van de afdeling Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving. Wij zijn een team van hoofdzakelijk technische specialisten. Je 

komt te werken bij een organisatie waar je alle ruimte krijgt. Bij ons is de sfeer open en 

informeel. 

We zijn een team van 10 vergunningverleners met veel expertise op het gebied van de Wabo 

die zorgdragen voor veel vergunningen binnen de gemeente Oss. Wij adviseren de aanvragers 

over de mogelijkheden en begeleiden het proces van A tot en met Z. 

  

De meeste omgevingsvergunningen die ons team verleent hebben te maken met de 

activiteiten: bouwen, strijdig gebruik, milieu, inritten en bijvoorbeeld kappen. 

Om tot een goed advies te komen is er veelvuldig contact onder elkaar en met in- en externe 

specialisten. 

  

Wie is onze ideale kandidaat? 

Jij, onze ideale kandidaat, hebt een bouw- of milieutechnische achtergrond maar laat je door 

ons de kneepjes van het vak verder eigen maken.  Binnen ons team is voldoende ruimte en 

ervaring om een aankomend talent te begeleiden tot een volwaardige plantoetser. Wij bieden 

jou graag een kans om deel uit te maken van onze organisatie. Je hebt al wat feeling voor het 

werk en een beeld van het werken bij een gemeentelijke organisatie. Goede communicatie in 

het contact dat je met klanten hebt is heel belangrijk, deze eigenschap bezit jij zeker! 

  

Wat ga je doen? 

• Je toetst een plan aan het bestemmingsplan en andere ruimtelijke plannen. 

• Je beoordeelt of een plan vergunningplichtig is. 

• Je vraagt in- en externe specialisten om advies. 

• Je adviseert de aanvrager over de mogelijkheden. 

• Je houdt de aanvrager op de hoogte van de voortgang van de aanvraag. 

• Je beheert je eigen werkvoorraad en bent een aanspreekpunt voor aanvragers binnen je 

eigen wijk. 

                                                             

Wat vragen we? 

• Je hebt een afgeronde hbo bouw- of milieuopleiding. 

• Je bent bereid om de opleiding ABW (of gelijkwaardig) te gaan volgen. 

• Een stevige kritische persoonlijkheid en lef. 

• Je kunt duidelijk adviseren en hebt een toegankelijke persoonlijkheid. 

 

Competenties 

• Oordeelsvorming 

• Mondelinge communicatie 



• Samenwerken 

• Schriftelijke communicatie 

  

Wat bieden we? 

• Wij bieden de mogelijkheid tot het volgen van relevante cursussen en opleidingen. 

• Het betreft een vaste functie. Na een aanstelling van 1 jaar bepalen we samen of dit 

omgezet wordt in een vaste aanstelling. 

• De gemeente Oss biedt volop ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers met 

initiatief en lef. Onze functies zijn op verschillende niveaus beschreven. Waar je bij 

start ingeschaald wordt is afhankelijk van opleiding en ervaring maar ten hoogste 

functieschaal 10 (maximaal 

• € 4.225,-bruto per maand) op basis van een fulltime dienstverband. Op termijn bestaat 

de kans om door te groeien naar de uitloopschaal. 

  

Werken bij de gemeente Oss, een dienstverlenende organisatie 

Samen werken wij aan een organisatie die klaar is voor de toekomst. Onze gemeente wordt 

steeds groter, we hebben bijna 100.000 inwoners. Dat vraagt voortdurend meer van ons. Meer 

vergunningen, bestemmingsplannen, woningbouw of paspoorten, maar ook grote 

maatschappelijke vraagstukken als: hoe gaan we om met de transformatie in de zorg, hoe 

worden we een duurzaam Oss, hoe geven we vorm aan de leefbaarheid op het platteland? 

  

We willen, samen met nieuwe collega’s, groeien naar een gemeente waar de basis op orde is, 

we goede dienstverlening leveren en we werken aan vraagstukken van de toekomst. 

  

In onze organisatie zijn we: keigoed in ons werk, is samenwerking vanzelfsprekend en staat 

de bedoeling voorop. Daarvoor ontwikkelen we ieders vakmanschap, werken we met en in 

sterke teams en doen we dat op basis van heldere opdrachten. En we willen zoveel mogelijk 

met één gezicht naar buiten treden. Het is mooi als een inwoner ons herkent aan dat we 

eigenaarschap tonen, ons inleven in de ander en voortdurend op zoek zijn naar verbetering en 

vernieuwing. 

  

Wil je meer informatie? 

Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Marrie van Rijn, Afdelingshoofd VTH, 

telefoonnummer: [14] 0412. Of kijk op werkenbijdegemeenteoss.nl. 

  

Ligt hier voor jou een uitdaging? 

Reageer dan uiterlijk donderdag 23 mei 2019 t.a.v. Monique Paree, medewerker P&O via 

het online sollicitatieformulier. 

  

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 27 mei 2019. 

 

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

  
 

https://ltpx.nl/qojFWYs
https://ltpx.nl/pI51xPe

