
Naast je salaris beschik je over een vrij besteed
baar Individueel Keuze budget (IKB) van 17,05% 
van je brutosalaris.

Heb je vragen?
Voor meer informatie over deze functie kun  
je terecht bij José Medina Gracia, coördinator  
team Bouwtoezicht, via 06  46 84 97 05 of  
j.medinagracia@odrivierenland.nl 

Voor vragen over de procedure kun je  
terecht bij de HRMadministratie via  
HRMadministratie@bommelerwaard.nl

Zo solliciteer je
Stuur je CV en motivatiebrief naar  
info@odrivierenland.nl.

Wat je kunt en kent
Je hebt…
•  hbowerk en denkniveau, bijvoorbeeld bouwkunde, en 

bent in het bezit van ABW 1 en 2
•  minimaal drie jaar relevante werkervaring op het gebied 

van bouwen en ervaring met bouwtoezicht 
• je rijbewijs
• kennis van werken voor een omgevingsdienst (pre)

Je bent…
• klant en resultaatgericht
• besluitvaardig, gedreven en daadkrachtig
• duidelijk en tothepoint in gesprekken en rapportages
•  in staat om mogelijke risico’s, afwijkingen en overtredingen 

te signaleren
• flexibel en een teamplayer

Wat we je bieden 
We bieden je een inspirerende baan bij een jonge organisatie 
met een prima arbeidsvoorwaardenpakket en goede 
ontwikkelingsmogelijkheden. Ook krijg je veel flexibiliteit in 
werktijden en locaties. Het salaris is afhankelijk van kennis 
en ervaring (schaal 9 van de cao SGO).  

Wat je gaat doen
Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor het 
toe zicht in een bepaald gebied, maar je kunt ook elders 
worden ingezet, of op specifieke projecten. Er wordt meer 
en meer samengewerkt, zowel binnen het team als met 
andere afdelingen. Niet alleen burgers en bedrijven die 
activiteiten ontplooien in de omgeving, maar ook onze 
opdrachtgevers zijn klanten.

Het team bestaat uit 16 personen. Mensen uit de praktijk 
met een nononsense mentaliteit. Onze taak is uitgedrukt 
in uren en prestatienormen, wat van jou een efficiënte 
doelgerichte werkwijze vraagt. 

•  Je verricht en registreert integrale controles nadat 
vergunningen verleend zijn.

• Je neemt klachten in behandeling en handelt ze af. 
•  Je bespreekt geconstateerde onvolkomenheden met  

de initiatiefnemer en maakt hier afspraken over.
•  Je verricht hercontroles op geëiste voorzieningen/

maatregelen.
•  Je initieert handhavingsacties of het stilleggen van  

de bouw.

Voor de afdeling Toezicht zoeken wij een

toezichthouder Bouw/RO B
36 uur per week

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is 
voor bedrijven en inwoners in de regio 
Rivierenland de uitvoeringsorganisatie 
voor Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving (VTH). Zo’n 200 professionele 
en deskundige collega’s voeren bouw en 
milieutaken uit voor acht regiogemeenten 
en de provincie Gelderland. Samen dragen 
ze bij aan een veilig en duurzaam 
Rivierenland.

We hebben begrip voor acquisitie,  
maar zullen daar niet op ingaan.

Nieuwsgierig wat een toezicht- 
 houder doet? Maak kennis met 
onze collega. Hij vertelt over zijn 
werk als toezichthouder bodem. 
Bekijk het filmpje en wie weet 
maak jij straks wel kennis met 
hem als nieuwe collega.
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