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De gemeente Waterland zoekt een
Werkvoorbereider en Toezichthouder Openbare
Ruimte
(36 uur per week)

De uitdaging
De uitdaging
Je gaat meewerken aan het grootste project binnen de gemeente: de nieuwe wijk Galgeriet.
Onder het moto een goede werkvoorbereiding is het halve werk.
Je vindt het fantastisch als door jouw professionele inbreng een project met succes uitgevoerd wordt.
Je zorgt voor actuele beheergegevens over de buitenruimte en presenteert deze visueel. Samenwerken met collega’s en
projectleiders die door jouw informatie en goede voorbereiding de volgende stap kunnen zetten is jouw ding. En als het project
uitgevoerd wordt, houd jij of een van jouw collega’s toezicht op de uitvoering.
Hoe beter jouw voorbereiding hoe minder klachten en fouten bij de uitvoering. Daar ga jij voor!

Ook vertaal je opdrachten voor straatwerk en evenementenvergunningen in ontwerpen en maakt daar gedetailleerde tekeningen
van op basis van de CROW/ASVV-normen.
Je past aan de hand van de tekeningen de BGT en BAG-kaarten aan.
Jij bent onze contactpersoon voor het kadaster en handelt Klic meldingen af.

Het team
Je komt te werken in Team Beheer en binnen Projectteam Galgeriet. Beide teams bevinden zich in het ruimtelijk domein. Binnen
team beheer fungeer je voornamelijk als werkvoorbereider en binnen Projectteam Galgeriet ben je zowel bezig als
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werkvoorbereider en als toezichthouder.

Wij vragen
Een MBO werk- en denkniveau op het terrein van de Civiele techniek.
Je hebt bij voorkeur kennis van GIS, of tenminste affiniteit met GEO informatie en de toepassingsmogelijkheden daarvan.
Je hebt ervaring met programma’s als Microstation, Kikker, Qgis en Excel.
Je kunt RAW bestekken lezen en calculaties maken.
Jouw houding is gericht op samenwerken, ondersteunen en verbeteren.

Kernwaarden en Competenties
In Waterland zijn belangrijke kernwaarden; lef, verbinding, vertrouwen en nieuwsgierigheid. Specifiek voor deze functie: digitaal
vaardig, samenwerken, dienstverlenend, resultaat en ontwikkelingsgericht.

Wij bieden
Een marktconform salaris, afhankelijk van ervaring. De functie is gekoppeld aan het generieke functieprofiel vakspecialist C. Dit
betekent een salaris van maximaal € 3.520,- (schaal 9) bruto per maand voor 36 uur per week en een individueel keuze budget
(IKB) van 17,05% van je bruto maandsalaris. Onze arbeidsvoorwaarden zijn aantrekkelijk en bieden volop kansen voor
ontwikkeling. Zo kun je het beste uit jezelf halen.

Integriteit
Onbesproken gedrag is een voorwaarde om bij ons te kunnen werken. Daarom vragen wij jou een integriteitverklaring te
ondertekenen en een verklaring omtrent gedrag.

Vragen?
Natuurlijk kunnen we niet alle informatie kwijt in deze advertentie en heb je mogelijk nog vragen. Neem dan gerust contact op
met Pascal Verkroost, domeinmanager op (06) 22231145 of Iris Gietelink, HR-adviseur op (06) 21000497.

Gemeente Waterland
De gemeente Waterland is een gemeente van 17.275 inwoners. Typerend voor onze organisatie zijn de korte, informele lijnen.
De gemeente Waterland is volop in verandering. Het proces naar zelforganisatie is in ontwikkeling met als doel om de burger en
de bestuurder sneller, efficiënter en eenduidiger van dienst te kunnen zijn. Op deze wijze willen wij maatwerk én de excellente
dienstverlening leveren.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

woensdag 26 februari 2020

Page 2 of 3

Contact Informatie
Contactpersoon solicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Iris Gietelink

Naam

Pascal Verkroost

E-mail

vacature@waterland.nl

Functie

Domeinmanager Ruimte

Telefoon

0299 658 585

E-mail

vacature@waterland.nl

woensdag 26 februari 2020

Page 3 of 3

