Constructeur – Roosendaal
ORGANISATIE
Roosendaal is de stad van de menselijke maat met talloze kleurrijke verenigingen, inwoners en
ondernemers. Groot genoeg voor interessante vraagstukken. Klein genoeg voor korte lijnen met
belangrijke stakeholders. Met een ideale ligging: vanuit Rotterdam, Breda of Antwerpen ben je in ruim
30 minuten in Roosendaal.
Roosendaal gelooft in samen doen en samen resultaten behalen. Met veel vrijheid en
verantwoordelijkheid. Binnen Roosendaal wordt een autonomere werkwijze gehanteerd. Er wordt in
kleine groepen van acht tot twaalf medewerkers gewerkt zonder teamleiders. Samen zijn ze
verantwoordelijk voor het groepsresultaat. Hierdoor is de organisatie wendbaar, ontstaat er ruimte voor
mooie initiatieven en is het werkplezier hoog dankzij de vrijheid in je werkzaamheden. Resultaatgericht,
samen en de ander centraal zijn hierbij de drie kernwaarden.
Je komt te werken binnen de groep vergunningen die bestaat uit ca. 11 medewerkers. Als Constructeur
werk je nauw samen met de groep fysieke omgeving. Je houdt je bezig met de constructieve veiligheid
van bouwwerken in de gemeente. Jij bent dé expert op het gebied van constructieve veiligheid en
adviseert je collega's en verschillende externe partijen.
FUNCTIE
• Als Constructeur controleer je bij de groep vergunningen de constructietekeningen en berekeningen bij vergunningaanvragen.
• Je adviseert de groep fysieke omgeving na vergunningverlening over de aan te leveren
constructietekeningen en -berekeningen.
• Je beoordeelt de constructieve veiligheid en de constructieve brandveiligheid om te zorgen voor
duurzame veiligheid.
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Je ziet erop toe dat de constructieve veiligheid van vergunningaanvragen en de uitvoering ervan
aan de normen uit het Bouwbesluit en de uitgangspunten in de vergunning voldoen.
Je bent in staat om de eventuele aandachtspunten en constateringen helder en begrijpelijk te
formuleren richting de aanvrager of uitvoerende partij zonder de juridische onderbouwing uit
het oog te verliezen.

FUNCTIE EISEN
• Je beschikt over Hbo werk- en denkniveau met een bouwkundige of civieltechnische opleiding
• Je hebt kennis van constructiesoftware en toets protocollen, bijvoorbeeld Matrix en Bris
• Je neemt initiatief, verbetert de kwaliteit en werkt klantgericht
• Kennis op het gebied van technische bouwregelgeving en onderdelen uit het Bouwbesluit zijn
een pre

AANBOD
De functie biedt de mogelijkheid om je kennis en ervaring te benutten op zowel inhoudelijk als
persoonlijk vlak. Binnen de gemeente Roosendaal wordt er vol energie gewerkt aan de ambities waar
vrijheid en verantwoordelijk in je werk belangrijk zijn. Bovendien krijg je een werkomgeving binnen een
gemeente met uitdagende vraagstukken.
De functie is ingedeeld in gemeenteschaal 10 (max €4.671,- bruto obv 36 uur per week). Verder biedt de
gemeente Roosendaal uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals thuiswerkmogelijkheid,
flexibele werktijden, een laptop en telefoon, reiskostenvergoeding, opname in het ABP-pensioenfonds
en goede verlofregeling. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar voor 32 - 36 uur per
week met de intentie dat bij goed functioneren dit wordt omgezet in een vast dienstverband.
Naast je salaris krijg je een vrij besteedbaar budget bij de gemeente Roosendaal, een Individueel Keuze
Budget (IKB) van 17.05 % als vast onderdeel van je bruto jaarsalaris. Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid
en zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levensfase en persoonlijke wensen
en doelen.
SOLLICITEREN
Solliciteren op de functie van Constructeur kan via deze link:
https://www.certusgroep.nl/vacatures/vergunning-handhaving/vacature-constructeur-in-roosendaal
INLICHTINGEN
Deze procedure wordt begeleid door Rosanne van Engelen van Certus Groep. Voor vragen over de
functie en/of sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Rosanne van Engelen nummer 0618683010 of per mail via rosannevanengelen@certusgroep.nl.
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