Vergunningverlener Wabo, taakaccent Bouw
Gemeente Moerdijk
Startdatum 15-4-2019
Einddatum20-11-2019
Optie tot verlenging ja
Aantal uur per week36,00
Wegens groot werkaanbod zijn wij op het team Vergunningen, toezicht en handhaving op zoek naar
een enthousiaste
Vergunningverlener Wabo, taakaccent Bouw m/v
Voor de periode februari tot 1 oktober 2019
Wat worden je belangrijkste taken?
Als medewerker vergunningen behandel en toets je inhoudelijk aanvragen voor met name de
activiteiten bouw, sloop en ruimtelijke ordening. Je geeft heldere informatie aan het
vergunningenloket en onderhoudt contacten met bedrijven en burgers over hun plannen.
Je verzamelt specialistische adviezen en verwerkt deze in jouw vergunning. Hiervoor werk je naast je
collega’s van de afdeling ook samen met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en regionale
brandweer Midden- en West-Brabant. Het integraal afhandelen van initiatieven vinden wij zeer
belangrijk. Je bent daarom in staat om verder te kijken dan alleen jouw vakgebied.
Op die manier draag jij direct bij tot een veiliger en leefbaarder Moerdijk.
Wie zoeken wij?
Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau en een relevante opleiding aangevuld met
vakinhoudelijke cursussen. Er is minimaal 3 jaar relevante werkervaring vereist waaronder
aantoonbare ervaring met industriële en complexe bouwaanvragen.
Wij zijn op zoek naar een kandidaat die onze missie uit draagt. Je ziet het als een uitdaging om
problemen op te lossen, maar vertelt ook realistisch als iets niet kan. Je bent een professional die
initiatief toont, zorgvuldig is, planmatig en resultaatgericht werkt. Tot slot, maar daarom niet minder
belangrijk, ben je een prettige collega om mee samen te werken.
Kandidaat heeft tenminste 3 jaar relevante en aantoonbare werkervaring met industriële en
complexe bouwaanvragen bij een gemeente. ervaring met behandeling aanvragen voor
vergunningen bij gemeenten. Met name voor activiteiten Bouw. Dit moet blijken uit de CV.
Keuzemogelijkheden
•
•
•

3-4 jaar ervaring (20 Punten)
4-5 jaar ervaring (25 Punten)
Meer dan 5 jaar ervaring (30 Punten)

Kandidaat voldoet aan de in de functiebeschrijving genoemde opleidingseis.
Kandidaat beschikt over 1 of meer referenties vanuit een andere gemeente.
Meer informatie? Neem contact met ons op via: renoe@residentieprofs.nl of 0618737688.

