
 

 

 

Werken bij ons is werken aan een veilig en duurzaam Noordzeekanaalgebied 

 
 

4 toetsend Constructeurs 
 

 
 

Als ervaren constructeur weet jij precies wat nodig is om bij complexe bouwprojecten de veiligheid te 

waarborgen.  

 

Wat ga je doen? 

Je bent verantwoordelijk voor de constructieve aspecten bij vergunningaanvragen. Je toetst verschillende 

vergunningen die door collega’s zijn opgesteld. Je voert daarvoor constructieve controles uit. Je adviseert de 

collega’s van andere afdelingen over constructieve zaken.   

 

Belangrijke aandachtsgebieden zijn: 

• Je toets WABO-vergunningen op constructieve aspecten (op hoofdlijnen), bij toezichtstrajecten   

adviseer je over deelgoedkeuringen (integraal) 

• Je beoordeelt niet-WABO vergunningen en evenementenvergunningen 

• Je voert casco funderingsonderzoeken uit 

• Je beoordeelt splitsingsverzoeken 

• Je adviseert over algemene constructieve zaken (vaak in beheersituatie) 

• Je neemt deel aan projecten, zoals Bijzonder vooroverleg  

• Je neemt deel aan het regionale crisis piket bouw/milieu 

• Je adviseert Brzo-bedrijven 

 

Over het team  

Het team Constructieve veiligheid, directie Advies & Expertise, bestaat uit zo’n 28 collega’s, experts in 

constructieve veiligheid. Het team is verantwoordelijk voor constructieve controles en adviezen die nodig zijn voor 

bouw-, splitsings- en evenementenvergunningen. Daarbij werkt het team nauw samen met onze 

vergunningverleners, toezichthouders en juristen. De teamleden nemen ook actief deel aan landelijke, regionale 

en stedelijke (kennis)netwerken, waarin overlegd wordt over de ontwikkeling van beleid, wet- en regelgeving. 

 

Jouw profiel  

Je bent een professionele constructeur met minimaal 5 jaar ervaring als ontwerpend constructeur. 

Je bent in staat om met een resultaatgerichte aanpak tegengestelde belangen bij vergunningprocedures te 

overbruggen. Je weet de daarbij juiste interventiestrategieën in te zetten. 

 

Herken jij je daarnaast in de volgende eigenschappen? Dan pas jij goed in onze organisatie 

• Je bent resultaatgericht en je hebt overtuigingskracht 

• Je werkt graag samen 

• Je bent omgevingsbewust: goed op de hoogte van (in- en externe) ontwikkelingen en van wat er leeft bij 

alle belanghebbenden 

• Werken onder tijdsdruk vind je geen probleem  

• Je kunt uitstekend plannen en organiseren 

• Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen 
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• Je neemt graag initiatief en bent oplossingsgericht  

  

Wij vragen 

• HBO+ of universitair (bouwkunde of civiele techniek), aangevuld met HTI (of gelijkwaardige) diploma’s  

• Kennis van, om vanuit de vaak strijdige belangen in vergunningprocedures tussen initiatiefnemers en 

omgeving, met een resultaatgerichte aanpak tegengestelde belangen te overbruggen. Je weet de daarbij 

juiste interventiestrategieën in te zetten 

• Werkervaring als professioneel constructeur met minimaal 5 jaar ervaring als ontwerpend constructeur  

• Vakinhoudelijke kennis en kennis van relevante wet- en regelgeving 

• Advies- en procesvaardigheden 

• Aantoonbare kennis van de Eurocodes; werkervaring met Scia, Autocad, Plaxis, QEC en Technosoft, 

methoden en processen die in de bouw gebruikelijk zijn, zoals DBFM en DC 

 

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 (minimaal 24 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 Martine Tervoort, 06 22295449 via 

Martine.Tervoort@odnzkg.nl, of Rob van der Lee, 06 38002267, via Rob.van.der.Lee@odnzkg.nl, operationeel 

coördinatoren team Constructieve veiligheid. 

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 en 26 oktober 2017. 

 

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

sollicitatie@odnzkg.nl t.a.v. George Cremers, teammanager. 

 

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