Voor de afdeling Toezicht zoeken wij een

toezichthouder Bouw/RO
met taakaccenten Handhaving

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is
voor bedrijven en inwoners in de regio
Rivierenland de uitvoeringsorganisatie
voor Vergunningverlening, Toezicht en
handhaving (VTH). Zo’n 150 professionele
en deskundige collega’s voeren bouw- en
milieutaken uit voor tien regiogemeenten
en de provincie Gelderland. Samen dragen
ze bij aan een veilig en duurzaam
Rivierenland.

24 - 36 uur per week

De afdeling Toezicht bestaat uit een Bouw- en een
Milieuteam van elk 15 tot 20 no-nonsense praktijkmensen.
Vanuit hun eigen werkgebied werken ze steeds meer samen
binnen het team en met andere afdelingen.

Wat je gaat doen

•	Je voert regie over toezicht- en handhavingsprocessen.
•	Je schakelt tijdig een specialist in en integreert diens
advies in je optreden.
•	Je treedt corrigerend en/of verbaliserend op en adviseert
over bestuursrechtelijke middelen.
• Je verzorgt meldingen van aanleg, bouw en/of sloop.
•	Je draagt zorg voor afstemming en afhandeling van
projecten en dossiers.
•	Je plant en bewaakt acties, doorlooptijd en afhandeling
van (deel)gevallen.
•	Je wisselt informatie uit en werkt samen met ketenpartijen, zoals brandweer, douane en arbeidsinspectie.
•	Je houdt toezicht tijdens de bouwfase van bouwwerken.
•	Je bent inzetbaar voor avond- en/of weekendcontroles en
voor incidenten-/calamiteitendienst (piket).
•	Je draait mee in intergemeentelijke projecten rond
criminaliteit en ondermijning.

Wat je kunt en kent

Je hebt…
• mbo-/hbo- werk- en denkniveau
•	een afgeronde opleiding op het vakgebied bouwen en/of
ervaring binnen het BOA-Domein 2
• bij voorkeur ervaring met integraal toezicht
• diploma ABW 1 of de bereidheid dit te behalen
• een rijbewijs en een eigen auto
•	vijf jaar relevante werkervaring met toezicht bij bouwen
Je bent…
• efficiënt en doelgericht
• klant- en resultaatgericht
• leergierig en gedreven
• communicatief vaardig en flexibel
• besluitvaardig en daadkrachtig

Wat we je bieden

We bieden je een inspirerende baan bij een jonge organisatie
met een prima arbeidsvoorwaardenpakket en goede
ontwikkelmogelijkheden. Je krijgt veel flexibiliteit in
werktijden en -locaties. Afhankelijk van kennis, ervaring en
niveau is het salaris schaal 8-9 van de CAR/UWO.

Heb je vragen?

Voor meer informatie over de functie kun je
contact opnemen met Nynke Jongema,
afdelingshoofd Toezicht, via 06 - 53 24 51 45 of
N.Jongema@ODRivierenland.nl
Voor meer informatie over de procedure kun je
een e-mail sturen aan
HRMadministratie@bommelerwaard.nl

Hoe solliciteer je?

Stuur je motivatiebrief en cv vóór 19 februari
2019 naar werken in Gelderland

Bij gelijke geschiktheid gaan
de interne kandidaten voor.

We hebben begrip voor acquisitie,
maar zullen daar niet op ingaan.

