
Heb je zin in een nieuwe uitdaging in de civiele techniek en heb je ruime ervaring in 
directievoering? Ben jij daadkrachtig in het aansturen van het uitvoerend 
bouwproces en de naleving van het contract? Dan is deze vacature iets voor jou. 

 

De functie 

De gemeente Hilversum is op zoek naar een directievoerder. Je bent 
verantwoordelijk voor de directievoering van de integrale civieltechnische 
uitvoeringsfase van werken in de grond- weg- en waterbouw, waarbij ook milieu, 
groen, kunstwerken en openbare verlichting/VRI aspecten aan de orde zijn. Het 
melden en aansturen van milieukundige werkzaamheden hoort ook bij je functie. 
Tevens ben je voor de onderdelen riolering en verharding toezichthouder. 

 

Een greep uit je belangrijkste werkzaamheden: 

· Vertegenwoordigen van de opdrachtgever en aansturen van het uitvoerend 
bouwproces en de mensen die het uitvoeren. Je ziet toe op de naleving van het 
bestek/ contract en regelt technisch uitvoerende zaken, de financiële afwikkeling en 
juridische zaken. 

· Begeleiden van de (bouw)vergaderingen met de betrokken partijen en optreden als 
troubleshooter die helpt om vakinhoudelijke problemen slim op te lossen. Je bent 
dus ook degene die naar alle betrokkenen communiceert over de voortgang. 

· Coördineren van de uitvoering van alle bij het uitvoeringsproces betrokken partijen 
(nutsbedrijven, coördinator bereikbaarheid, etc.) om de uitvoering volgens planning 
te laten verlopen. 

· Toetsen van plannen en contracten op kwaliteit, haalbaarheid en beheeraspecten. 

· Toetsen van ontwerpen, tekeningen, bestek en werkomschrijvingen op juistheid, 
volledigheid en uitvoerbaarheid 

· Meerwerk opgave en bestekwijzigingen van de aannemer beoordelen. Tevens 
bewaken van de invulling van aanwezige stelposten. 

· Behandelen van vragen en afhandelen van klachten van bewoners en bedrijven 
tijdens de uitvoeringsfase. 

· Tijdig rapporteren aan de coördinator over de voortgang, meer- en minderwerk. 

· Verzorgen van overdrachten aan team Beheer en Onderhoud. 

 

Kennis en ervaring 



· HBO werk- en denkniveau met bij voorkeur een afgeronde HTS opleiding Civiele 
techniek. 

· Kennis van de RAW systematiek en UAV. 

· Kennis van de geldende CROW richtlijnen en daar een juiste invulling aan kunnen 
geven. 

 

Daarnaast ben je: 

· Enthousiast, flexibel en proactief. 

· Deskundig, zorgvuldig en daadkrachtig in het aansturen van het uitvoerend 
bouwproces en de naleving van het contract. 

· Een echte teamspeler die denkt in oplossingen. 

 

De Gemeente Hilversum 

Hilversum is een middelgrote gemeente van rond de 90.000 inwoners. We staan 
bekend als mediastad in het groen. We zetten ons maximaal in voor onze inwoners 
en bedrijven. We zorgen voor een beter Hilversum waar signalen vroeg gehoord 
worden. We luisteren aandachtig naar vraagstukken die burgers, bezoekers en 
bedrijven aan de orde stellen. We zoeken altijd de dialoog met de inwoners en 
andere doelgroepen. Onze werkwijze kenmerkt zich door: klantgericht werken, 
initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. 

 

Team Voorbereiding & Uitvoering 

Het team Voorbereiding en Uitvoering  voert de volledige keten van openbare ruimte 
projecten uit:  van ontwerp tot aan beheer. Hiervoor zijn de landschapsarchitecten, 
werkvoorbereiders en directievoerders verantwoordelijk. Binnen het team wordt deze 
keten ondersteund door professionals op het gebied van calculatie, milieu, beleid 
riolering, waterbeheer, verkeer en verkeerstellingen, inkoop, bereikbaarheid en 
Verkeer Regel Installaties. Buiten het team is de verbinding met “ketencollega’s” van 
beleid, projecten en beheer en diverse andere professionals. 

 

Er zijn mooie uitdagingen. In het jonge verleden waren dit het Integraal 
Bereikbaarheidsplan Mediapark en het Marktterrein. Momenteel zijn de projecten 
“Lucent” en ”Anna’s Hoeve” in uitvoering. In de nabije toekomst krijgt het 
stationsgebied een transformatie en wordt er een vervolgstap in Hilversum zuid 
gezet met Masterplan Arenapark. Naast deze in het oog springende projecten wordt 



er per jaar 6.5 kilometer riolering vervangen, worden de kapvergunningen verzorgd, 
klimaatadaptatie en circulariteit geïmplementeerd en geparticipeerd met bewoners. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Het gaat om een functie voor 36 uur per week. Daarbij hoort een salaris van 
maximaal €4.494, - bruto per maand (schaal 10) op basis van een 36-urige 
werkweek, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. Een tijdelijke aanstelling 
van 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Startdatum in overleg: 1 maart is de 
richtdatum. 

 

Bovendien biedt de gemeente Hilversum prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo 
is er de mogelijkheid om flexibel te werken en krijg je bovenop het genoemde salaris 
17,05 % Individueel Keuzebudget (IKB). Dit budget kun je uit laten betalen of kun je 
inzetten voor verschillende doeleinden. Ook biedt de gemeente Hilversum een grote 
variëteit aan opleidingsmogelijkheden die bijdragen aan zowel organisatie- als 
persoonlijke en professionele ontwikkeling, bouw je pensioen op bij het ABP en heb 
je de keuze om deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering. Kijk 
voor een uitgebreid overzicht van onze arbeidsvoorwaarden op 
https://www.hilversum.nl/Home/werkenbij 

 

Informatie? 

Wil je meer informatie over de inhoud van deze functie en de sollicitatieprocedure 
bel dan gerust even met Eva de Bruin Teammanager Voorbereiding en Uitvoering 
(035 – 629 2299). 

 

Solliciteren 

Ben jij de directievoerder die wij zoeken? Dan zien wij jouw motivatie en CV graag 
online tegemoet voor 22 januari 2021. 

  

De eerste gesprekken zullen plaats vinden op 26 en/of 27 januari. 

 

Een assessment, het maken van een casus, het opvragen van referenties en 
(online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale 
netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces. 

https://www.gemeentebanen.nl/vacatures/19307/gemeente-hilversum/directievoerder/solliciteren

