
  
Oss staat voor aanpakken. Voor lef. Met z’n allen. Enthousiast en energiek. Recht op het doel af. Oss 
durft voorop te lopen. Als stad met de bijbehorende kernen én als gemeentelijke organisatie. Samen 
willen we het verschil maken. Want Oss wil ertoe doen. Oss weet wat het wil. Jij ook? Oss, dóen! 
 
De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving is op zoek naar een: 
 
Inspecteur Bouw en RO  
32 - 36 uur 
Tijdelijk voor de duur van 1 jaar. Het is mogelijk dat de functie op termijn een structurele invulling 
krijgt. 
 
Wat is je takenpakket? 

• Je voert integrale controles uit op bouwaspecten, brandveiligheid, ruimtelijke ordening en 
andere regelgeving die van toepassing is. 

• Je bent aanspreekpunt voor klanten, geeft voorlichting, adviseert en behandelt klachten. 
• Je voert regie over je eigen werkproces en legt je bevindingen helder vast in het systeem 

(suite4omgevingsdiensten). 
• Indien nodig treed je handhavend op. Hiervoor voer je een controle uit op locatie en stel je 

rapportages op. 
 
Wat vragen we? 

• Je hebt een afgeronde hbo-opleiding (bijvoorbeeld Bouwkunde), aangevuld met ABW-1. 
• Je hebt ervaring met het houden van toezicht op bouwwerken en je hebt kennis van 

brandveiligheid. Deze ervaring heb je bij voorkeur opgedaan bij een gemeentelijke 
organisatie. Je beschikt over rijbewijs B. 

• Je hebt een goed verantwoordelijkheidsgevoel en je staat graag met je voeten in de klei. Je 
bent communicatief sterk en oplossingsgericht. 

• Je werkt zelfstandig en je stemt je aanpak af met het team. 
• Ervaring met suite4omgevingsdiensten is een pre. 

 
Wat bieden we? 
De gemeente Oss biedt volop ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers met initiatief en lef. 
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en varieert van aanloopschaal 7 (minimaal € 
1.990,- bruto per maand) tot functieschaal 9 (maximaal € 3.712,- bruto per maand) op basis van een 
fulltime dienstverband. Een tijdelijke aanstelling via payroll behoort tot de mogelijkheden. 
 
Wil je meer informatie? 
Voor informatie kun je contact opnemen met Max Doremans, inspecteur Bouw en RO, 
telefoonnummer 14 0412. Kijk op werkenbijdegemeenteoss.nl voor meer informatie over werken bij 
onze gemeente.  
 
Ligt hier voor jou een uitdaging? 
Stuur dan je sollicitatie uiterlijk 27 september 2017 onder vermelding van vacaturenummer 43 t.a.v. 
Angéla Janssen, medewerker P&O via het online sollicitatieformulier onderaan de pagina. De 
sollicitatiegesprekken zijn gepland op vrijdag 6 oktober. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

https://ltpx.nl/AnIFPeT
https://ltpx.nl/R5xTPMW

