
Bouwkundig Inspecteur Handhaving

Wat ga je doen?
Als inspecteur handhaaf je de bouw- en woonregelgeving en de Wet ruimtelijke ordening. Je neemt deel aan 
handhavingsprojecten ter verbetering van de leefbaarheid en het naleefgedrag in de stad Den Haag.
Je doet huisbezoeken, meldt overtredingen en rapporteert je bevindingen. Jouw reguliere taken zijn onder meer aanschrijvingen 
over achterstallig woningonderhoud en aanpak van illegale bouw.

In deze functie werk je regelmatig buiten de reguliere werktijden: ’s avonds en incidenteel in het weekend.

Wie zijn wij?
De afdeling Haagse Pandbrigade (HPB) draagt zorg voor de handhaving op het gebied van onder andere de bouw- en 
woonregelgeving. De afdeling bestaat uit ongeveer 70 fte. Het is een grote uitvoerende afdeling waarvan de medewerkers stevig 
in hun schoenen staan, van aanpakken weten en zich volledig inzetten om Den Haag leefbaar te houden. Doordat beleid en 
uitvoering bij dezelfde afdeling samenkomen, is er een breed scala aan werkzaamheden te verrichten.

De Haagse Pandbrigade werkt mee aan de missie van de dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) en de Bestaande Stad door 
gerichte toepassing en handhaving van regels en beleid waardoor de leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de fysieke 
leefomgeving in Den Haag verbetert. Integriteit, rechtvaardigheid, ethiek, integraal innovatief en professionaliteit zijn hierbij de 
kernbegrippen.

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 8 (max. € 3.376,- bruto per maand op basis van een volledige werkweek);
Een werkweek van 36 uur.

Wat vragen wij?
Je hebt een voor deze functie relevante opleiding – minimaal een voltooide MBO-opleiding bouwkunde. Daarbij heb je 
aantoonbaar relevante werkervaring.

Je werkt zelfstandig en waar nodig zoek je de samenwerking met collega’s. Je bent pro-actief en positief kritisch naar je collega’s.

Je bent praktisch en oplossingsgericht en je bent goed in staat om te zien wat er wél mogelijk is. Je kunt je in de meest 
uiteenlopende situaties goed staande houden.

Bekend zijn met het toetsen van het bestemmingsplan en de beheersing van de Engelse taal is een pre.

Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B.

 

Competenties;

Drukbestendigheid; Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; Omgevingsbewustzijn; Overtuigingskracht en 

Informatie

Vacature Tekst

Plaats 's-Gravenhage Salarisindicatie Maximaal €

Dienstverband Vast Soort vacature Regulier

Uren 36 Publicatiedatum 30-08-2018

Werk- en denkniveau HBO Sluitingsdatum 29-01-2019
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Resultaatgerichtheid.
 

Meer weten?
Voor meer informatie over deze functie en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met John-Fitzgerald van Rooij, 
teammanager, op telefoonnummer 0611364306.

Competenties

Klantgerichtheid

Samenwerken

Resultaatgerichtheid
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