
 

 

 

 

 

 

Ben jij verbindend, open, optimistisch en ondernemend? Ben jij nieuwsgierig, 

enthousiast, pro-actief en flexibel? Heb jij lef, denk jij in mogelijkheden en kansen en wil 

jij het verschil maken? Wil jij werken in een organisatie waar zelforganisatie en flexibel 

werken de basis vormen en waar veel ruimte is voor eigen initiatief en 

verantwoordelijkheid? Kom dan bij ons werken!  

 

Voor het team fysiek, zijn wij op zoek naar een: 

 

Vergunningverlener A (36 uur), (medewerker beleidsuitvoering II) 

 

Wat ga jij doen?  

Met de komst van de Wabo is het eenvoudiger geworden om een vergunning aan te 

vragen op het gebied van bouwen, ruimte en milieu. Eén aanvraag is voldoende voor de 

verschillende activiteiten. Dat kan soms een ingewikkeld proces zijn waarin jij zorgt voor 

een adequate beoordeling en zorgvuldige afhandeling van de aanvragen. Ook aanvragen 

en meldingen voor het slopen, of brandveilig gebruiken komen bij jou terecht. Je voert 

gesprekken met burgers en ondernemers, bepaalt de exacte vraagstelling, toetst deze 

o.a. aan het Bouwbesluit en zorgt voor snelle en gedegen besluitvorming. Ook begeleid 

je externe adviseurs op jouw werkterrein, voer je overleg met de welstandscommissie en 

adviseer je jouw collega’s binnen het domein Fysieke Leefomgeving. 

 

Wie ben jij?   

Je houdt van samenwerken en kunt makkelijk schakelen tussen de werkwijzen en 

locaties van twee gemeenten. Je bent in staat om goed mondeling en schriftelijk te 

communiceren en beschikt over inlevingsvermogen op politiek en bestuurlijk niveau. 

Je hebt je breed ingezet als vergunningverlener, met als aandachtsgebied de Wabo. Je 

hebt een HBO werk- en denkniveau en aantoonbare werkervaring. Mocht je de opleiding 

ABW I en II hebben gevolgd, dan heeft dat uiteraard onze voorkeur. 

 

Wie zijn wij?  

De gemeenten Druten en Wijchen bundelen sinds 1 januari 2018 hun krachten in de 

Werkorganisatie Druten Wijchen. Een moderne organisatie die volop in ontwikkeling is en 

veel kansen biedt voor medewerkers. Samen bouwen we aan een organisatie die het 

wonen, werken en ondernemen voor de inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) 

instellingen in de gemeenten Druten en Wijchen zo prettig mogelijk maakt.  

 

Wat doet het team Fysiek? 

Onze organisatie bestaat uit vijf domeinen met zelforganiserende teams. Het team 

fysiek, domein publiekzaken is verantwoordelijk voor vergunningverlening en toezicht. 

De teamleden geven samen vorm aan hun plek in de organisatie. Samen dragen zij zorg 

voor het integreren van verschillende werkwijzen in een werkproces.  

 

  



 

 

Wat bieden wij jou?   

Wij bieden je een uitdagende functie in een ambitieuze en veranderende werkomgeving. 

Bij deze functie hoort een salarisniveau van maximaal € 3.805,- bruto per maand 

(functieschaal 9, peildatum 1 januari 2018) bij een 36-urige werkweek.  

Het salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en is daarnaast 

afhankelijk van jouw opleiding, ervaring en kwaliteiten. Het betreft een tijdelijke 

aanstelling van één jaar, die bij goed functioneren wordt omgezet in een vaste 

aanstelling.  

 

De werkorganisatie biedt je de mogelijkheid om flexibel te werken en heeft 

aantrekkelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals studiefaciliteiten. 

Je vakantiegeld, eindejaarsuitkering, bovenwettelijk verlof en levensloopbijdrage zijn 

samengebracht in een Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is een vrij besteedbaar budget 

waarmee je per jaar flexibel bepaalde keuzes maakt over hoe en wanneer je dit wilt 

inzetten. Je werkt hoofdzakelijk in Wijchen. 

 

Meer weten?  

Wil je meer weten over de functie? Neem dan gerust contact op met Jos Hoefnagels, 

functie vergunningverlener, telefoonnummer 0487-580146 (aanwezig maandag t/m 

vrijdag).  

 

Ja ik wil deze baan!  

Herken jij je in deze uitdagende baan? Je kunt reageren tot en met 24 februari 2019. 

Reageren kan alleen via de site www.werkeningelderland.nl. Als je vragen hebt over de 

procedure neem dan contact op met peno@drutenwijchen.nl. 

Bij indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. 

 

Wij stellen acquisitie naar aanleiding van deze vacature niet op prijs. 

 

 

http://www.werkeningelderland.nl/
mailto:peno@drutenwijchen.nl

