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Werken bij ons is werken aan een veilig en duurzaam Noordzeekanaalgebied 

 
 

3 Inspecteurs Bouw  
 

 

Jij bent een ervaren en enthousiaste toezichthouder met passie voor het bouwvak. Je levert, samen met je 

collega’s, een bijdrage aan grote (infrastructurele) bouwprojecten zoals de Zuidas, tunnels en de Nieuwe Zeesluis 

IJmuiden.  

 

 

Wat ga je doen? 

Als Inspecteur Bouw ben je verantwoordelijk voor het toezicht op grote, complexe bouwprojecten.  

 

Belangrijke aandachtsgebieden zijn: 

• Je houdt toezicht op diverse bouwprojecten in de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer,  

 Provincie Noord-Holland en Provincie Utrecht 

• Je signaleert knelpunten en schaalt indien nodig tijdig op  

• Samen met je collega’s bewaak je de kwaliteit van de uitvoering  

• Je onderhoudt contacten met externe partijen 

• Je bewaakt de samenhang met de andere bouwteams van de organisatie (vergunningen en 

constructeurs) 

• Zorgdragen voor voorlichting en communicatie 

 

Over het Team  

Het team Bouw bestaat uit zo’n 16 collega’s. Het team (onderdeel van de directie Toezicht en Handhaving) houdt 

zelfstandig en deskundig toezicht op de bouw van complexe, grote (infrastructurele) werken, zoals de Zuidas, 

Gaasperdammerweg, Houthavens, verschillende tunnels (waaronder de Noord-Zuidlijn Amsterdam) en de Nieuwe 

Zeesluis IJmuiden. Ook het toezicht op de zogenaamde BRIKS zaken neemt het team voor zijn rekening. Het team 

werkt vooral in opdracht van de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland en 

Utrecht.   

We werken in klein projectteams samen, met vergunningverleners, constructeurs en andere adviseurs.  

 

Jouw profiel  

Wij zoeken een ervaren toezichthouder/inspecteur Bouw waar de passie voor het vak vanaf straalt. Je bent  de 

regisseur van je projecten, een professional met ruime ervaring in het vakgebied. Gezien de complexiteit van je 

taken vragen wij om een aantal jaren relevante werkervaring. Daardoor heb je ook een brede blik ontwikkeld, kun 

je verder kijken dan het bouwproces op zich, je snapt de bestuurlijke context waarin je werkt.  

 

Herken jij je daarnaast in de volgende eigenschappen?  

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden  

• Je hebt gevoel voor bestuurlijke besluitvormingsprocessen 

• Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen 

• Je kunt uitstekend plannen en organiseren   

• Je bent in staat zelfstandig projecten te leiden 
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Wij vragen  

• Minimaal 3 jaar werkervaring 

• Relevant HBO werk- en denkniveau (Bouwkunde met bij voorkeur ook ABW 1 en ABW II) 

• Kennis van relevante actuele wet- en regelgeving m.b.t. bouwen, ruimtelijke ordening, (gemeentelijk) 

beleid en procedures op het betreffende terrein 

• Ervaring met projectmatig werken 

 

Wat bieden wij? 

We zijn een kleurrijke en gevarieerde organisatie in ontwikkeling (in 2014 van start gegaan), met volop ruimte 

voor eigen inbreng. Ook in ons werkgebied zijn veel ontwikkelingen; stilstaan is dus geen optie. De kwaliteit van 

het werk staat bij ons hoog in het vaandel en we werken voortdurend aan innovatie met optimaal ingerichte 

werkprocessen. Persoonlijke ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid krijgen veel aandacht. 

 

Je salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring, en bedraagt minimaal € 2.775,00 en maximaal € 3.965,00  

bruto per maand (schaal 10) bij een 36-urige werkweek.  

De omvang van de aanstelling is 36 uur per week. 

We stellen je tijdelijk aan, bij wijze van proef voor de duur van een jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt  

daarna een vaste aanstelling.  

 

De OD NZKG volgt de rechtspositieregeling die ook voor de provincies geldt, de CAP. We bieden een aantrekkelijk 

pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder een  volledige OV-vergoeding woon-werkverkeer (voor de NS geldt 

vergoeding op basis van 2e klas). Ons kantoor ligt direct naast het station Zaandam. 

 

Informatie en sollicitatie 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied werkt in opdracht van 8 gemeenten en 3 provincies. 

Voor meer informatie over de organisatie kun je een kijkje nemen op onze website www.odnzkg.nl 

 

Heb je nog inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan contact op met Ron Bouwman, teammanager Bouw 

a.i., via Ron.Bouwman@odnzkg.nl, of bel naar 088-5670481. 

Met vragen over de procedure kun je terecht bij  Jim van der Vliet, HR adviseur, via Jim.van.der.Vliet@odnzkg.nl, 

of bel naar 06 38017193. 

 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Interne kandidaten van de OD NZKG hebben 

voorrang.  

 

De selectiegesprekken vinden plaats op 23 oktober 2017. 

 

Graag ontvangen we je motivatiebrief en cv uiterlijk woensdag 11 oktober 2017. Mail je sollicitatie naar: 

sollicitatie@odnzkg.nl t.a.v. Ron Bouwman. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 
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