
Werk jij graag met bewoners en bedrijven om hun (bouw)plannen mogelijk te maken? Vind je 
het leuk om te switchen tussen praten met de ondernemers op de hoek, de politicus die een 
idee heeft en de projectontwikkelaar die in grote lijnen denkt? Heb je een passie voor de stad 
en wil je helpen Amsterdam nog mooier te maken? Reageer dan snel, want wij zijn op zoek. 
 
Medewerker Vergunningen Bouw (Wabo coördinator) 
32-36 uren 
 
De functie 
Als Medewerker Vergunningen Bouw (Wabo-coördinator) ben je van begin tot eind eigenaar 
van de specifieke (aan)vragen die deel uitmaken van jouw takenpakket en zo nodig ook van 
het natraject. Je overlegt met adviseurs en kunt besluiten duidelijk uitleggen aan het bestuur 
en de bewoners. Daarbij werk je binnen wettelijke kaders waarbij je je creatief opstelt en 
meedenkt om belemmeringen weg te nemen. 
 
Als medewerker Medewerker Vergunningen Bouw (Wabo-coördinator): 

• Stel je besluiten op en adviseer je het management van de afdeling, de 
stadsdeelsecretaris en de bestuurscommissie over de aanvragen die bij jou in 
behandeling zijn. Daarbij bewaak je de procedure en de wettelijke termijnen. 

• Blijf jij als dossierhouder aanspreekpunt voor toezicht en handhaving na afhandeling 
van een vergunning. Daarbij vertegenwoordig je het bestuur in de 
bezwaarschriftenprocedure. 

• Behandel je informatieverzoeken en (concept)vergunningaanvragen vanuit het 
perspectief van de Amsterdammer. 

• Volg je uiteraard de ontwikkelingen in het vakgebied en denk je mee over hoe je deze 
kunt vertalen naar procesverbeteringen. 

 
Wij vragen 

• Hbo-werk- en denkniveau. 
• Ervaring met het toetsen van omgevingsvergunningen (bij voorkeur bouwkundige 

of ruimtelijke ervaring). 
• Een relevante technische/vakgerichte opleiding, te denken aan een Bouwkundige, 

Planologische of bestuurlijk-juridische opleiding zoals: hbo-Bouwkunde en hbo-
Bouwmanagement & Vastgoed. Of in het bezit van ABW1- en ABW2-certificaat. 

• Als je nog niet in het bezit bent van een ABW1- en ABW2-certificaat, maar je beschikt 
wel over een gevraagd hbo-diploma met de gevraagde werkervaring, dan verwachten 
we wel dat je ervoor open staat om deze certificaten te behalen. 

• Kennis van relevante wet- en regelgeving. 
• Uitstekende schriftelijke en mondelinge beheersing van de Nederlandse taal. 

 
Competenties 
Naast de drie competenties van de gemeente Amsterdam (open, actief en integer) vragen wij 
de competenties: 

• Sterk analytisch vermogen: in staat tot snelle en grondige oordeelsvorming. 
• Gericht op samenwerking en een klantgerichte houding. 
• Besluitvaardig en stressbestendig: krachtig in het snel nemen van adequate 

beslissingen en een grote mate van stressbestendigheid. 
• Goed kunnen werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en toont daarbij gevoel 

voor bestuurlijke verhoudingen. 



 
Wij bieden 
Amsterdam als werkgever heeft een palet in huis van monumentale panden en gebieden tot 
moderne woongebieden en gebouwen! Daarbij bieden we je een informele werksfeer en een 
dynamische werkomgeving. Tevens wordt er In Amsterdam enorm veel gebouwd en 
ontwikkeld, kijk bijvoorbeeld eens op https://www.amsterdam.nl/projecten/. 
 
Afhankelijk van opleiding en werkervaring wordt de functie gewaardeerd in schaal 9 / 10 van 
de NRGA, minimaal € 2.553,- en maximaal € 4.162,- bruto per maand. De gemeente 
Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit 
opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering 
en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je 
kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra 
verlof je nodig hebt. 
 
De organisatie en de zeven VTH afdelingen 
De gemeente Amsterdam wil graag voor klanten op een eenduidige manier werken en 
diensten verlenen. Dit geldt ook voor de zeven afdelingen VTH die zijn ondergebracht bij de 
stadsdelen. Vanuit jouw plek, bij een van de stadsdelen, werk je met het gezicht naar buiten 
en met meer aandacht voor wat er in de gebieden speelt. De stadsdelen kennen nog wel een 
ieder een eigen organisatie die is afgestemd op het gebied met ieder een eigen gezicht. 
 
Informatie 
Neem voor meer informatie telefonisch contact op met de volgende teamleiders: 
Zuid: Ursula Jackel, 06-10242423; Oost: Mina Jali, 020-25 35121 
Centrum: Julliet van Pomeren. 06-30140346; West: Debby Leenen, 06-43873393 
Nieuw-West: Maarten van Heugten, 06-25026625. 
Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.amsterdam.nl. 
 
Na de selectie van de brieven hoor je van ons of je wordt uitgenodigd om met ons kennis te 
maken en zullen we samen bepalen welk stadsdeel het beste bij jou matcht! Daarna volgt 
mogelijk een tweede gesprek met de betreffende afdeling(en). De gesprekken zullen 
plaatvinden in week 49 en 50. 
 
Sollicitaties 
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur je sollicitatie dan uiterlijk 27 november 2017 
naar sollicitaties@amsterdam.nl onder vermelding van Medewerker Vergunningen Bouw - 
17110089. 
 
“De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het 
personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en 
opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat 
open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.”  
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
  
 

https://www.amsterdam.nl/projecten/
https://ltpx.nl/hRSFg0L
http://sollicitaties@amsterdam.nl

