
Wij zijn per direct op zoek naar een: 

 

Vergunningverlener Bouw  
16 – 36 uur per week 

 

Het betreft een tijdelijke functie t/m 31 december 2021, met optie tot verlenging. 

 
Wat bieden wij? Wat breng je mee? 

• Aanvangssalaris tussen € 1.814,- en € 2.904,-  
met doorgroeimogelijkheid naar € 3.176,-  (bij een 36-
urige werkweek)  

• Een tijdelijke functie voor 16 – 36 uur per week   

• Faciliteiten voor thuis- en flexwerken (werkdagen zijn 
bespreekbaar) 

• Een gave baan, betrokken collega’s en een 
werkomgeving waar jij ertoe doet! 

• Je hebt of volgt een MBO/HBO opleiding, bij 
voorkeur in de richting van Bouwkunde of een 
vergelijkbare technische opleiding 

• Je toont initiatief  

• Je bent communicatief en schriftelijk vaardig  

• Je bent integer en werkt professioneel   

Waarom werken voor de gemeente Hardenberg? 
De gemeente Hardenberg is een bijzonder mooie gemeente 
om in te werken en te wonen. Er wonen ongeveer 61.000 
inwoners in de gemeente Hardenberg. De gemeente heeft 
vanwege de ligging een sterke regionale functie.  

De organisatie is opgedeeld in vier verschillende domeinen: 
Ruimtelijk Domein, Maatschappelijk Domein, Openbaar 
Gebied en Bedrijfsvoering. Er werken ruim 550 
medewerkers bij de gemeente Hardenberg. Wij vinden het 
erg belangrijk dat alle medewerkers zich thuis voelen bij 
ons. Jouw persoonlijke- en professionele ontwikkeling staan 
hoog op onze agenda. Dat zie je bijvoorbeeld terugkomen 
in een heuse eigen online leeromgeving (de Hardenberg 
Academie) en de aandacht die wordt besteed aan het verder 
ontwikkelen van jouw talenten. Wij hebben een eigen 
loopbaancoach en een uitgebreid pakket aan 
mogelijkheden om aan je eigen ontwikkeling te werken.   

Wat ga jij doen? 
Je gaat werken in het team Vergunningverlening, Toezicht 
& Handhaving (VTH), dat onderdeel is van het Ruimtelijk 
Domein. Team VTH is verantwoordelijk voor alle taken op 
het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving die komen uit het Omgevingsrecht, APV en 
overige wetten uit het vakgebied. Jij gaat de volgende 
werkzaamheden uitvoeren:  

• Je behandelt enkel- en meervoudige 
vergunningsaanvragen voor het onderdeel Bouw; 

• Je informeert inwoners en bedrijven over wetten, 
regelingen en procedures;  

• Verwerken van gegevens in de registratiesystemen;  

• Overige ondersteunende en voorkomende 
werkzaamheden.  

 
 
 
 
 
 

Wie zijn wij? 
Het team VTH bestaat uit 38 betrokken en enthousiaste 
collega’s. Ondanks dat we nu voornamelijk thuiswerken, 
vinden we het belangrijk om contact met elkaar te houden. 
We werken met ambitieuze collega’s, die zich graag sámen 
inzetten om doelen te bereiken. We hebben altijd oog voor 
elkaar en staan open voor een goed (digitaal) gesprek. In 
deze functie werk je 50% op kantoor, en 50% vanuit huis.   
 
Meer weten?  
Neem gerust contact op met Fred Bouma, teamleider VTH, 
via: 0523-288534 of mail naar fred.bouma@hardenberg.nl. 
Voor meer informatie over de procedure kun je contact 
opnemen met P&O via 0523-289333.  

 
Wil je solliciteren? 
Mail je motivatiebrief en curriculum vitae naar 
solliciteren@hardenberg.nl o.v.v. vacaturenummer 
2021030.  
 
Met ZZP’ers worden in overleg tariefafspraken gemaakt.  
 
 
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een vereiste voor 
deze functie. 
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