Vacature
Allround
medewerker
vergunningverlening
32 uur per week
De gemeente Hof van Twente is een dynamische gemeente met ongeveer 35.000 inwoners, gelegen in het groene
hart van Twente. De gemeente bestaat naast een uitgestrekt buitengebied uit de kernen Bentelo, Delden,
Diepenheim, Goor, Hengevelde en Markelo.
Hof van Twente heeft ongeveer 260 medewerkers in dienst.

Het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving bestaat uit ongeveer 20 werknemers en maakt onderdeel uit van de
afdeling Leefomgeving. Het team is intensief betrokken bij plannen en initiatieven van inwoners. Door integraal te werken en
te sparren over de inrichting en organisatie van inpassing en (ver)bouw van mooie en veilige plannen, streeft het team naar
een leefbare gemeente.

In deze functie...

Jij beschikt over...

beoordeel je aanvragen om vergunningen op het gebied
van bouw- en woningtoezicht. Je fungeert als
contactpersoon en aanspreekpunt en werkt zelfstandig
aan principeverzoeken en meldingen. Daarnaast behandel
en coördineer je complexe vergunningaanvragen en
bewaak je de met de inwoner gemaakte afspraken over
kwaliteit en doorlooptijden. Indien nodig ga je in gesprek
met de inwoner. Tot slot informeer en adviseer je de
inwoner, zowel intern als extern, over het taakgebied
fysieke leefomgeving.

een HBO werk- en denkniveau en een relevante opleiding in
Wabo vergunningverlening. Daarnaast vragen we recente en
relevante werkervaring bij de overheid als
vergunningverlener op het gebied van Omgevingsrecht.
Kennis van Powerbrowser is een pré. Je bent in staat om
zelfstandig een aanvraag te behandelen: van vooroverleg tot
vergunningverlening. Daarbij is het handig dat je affiniteit
hebt met de bouw. Je krijgt op proactieve wijze de
vraagstelling scherp en adviseert de klant op basis van
inhoudelijke kennis door helder en vlot te communiceren.
Met jouw werkplezier en humor ben jij een prettige collega
om samen ergens de schouders mee onder te zetten.

Onze waarden...

Wij bieden...

wij werken op basis van de waarden 'Leiderschap,
Eigenaarschap en Vertrouwen', kortom LEV. We houden er
van dat onze werknemers zichzelf uitdagen, enthousiast
zijn en initiatief nemen. We zijn klantgericht,
resultaatgericht en werken nauw samen. In deze functie
ben je bovendien communicatief vaardig, alert, analytisch,
flexibel en stressbestendig.

een uitdagende functie in een ambitieuze, veranderende
organisatie voor 32 uur per week. De functie geldt voor de
duur van 1 jaar met de mogelijkheid van een vast
dienstverband bij goed functioneren. De functie is
ingedeeld in schaal 9. Op basis van een 36-urige werkweek
betekent dit een salaris van maximaal € 4.048,00, bruto
per maand, excl. 17.05% IKB.

Geïnteresseerd...

Meer informatie...

stuur dan je motivatie (inclusief CV) naar
sollicitanten@hofvantwente.nl, t.a.v. college van
burgemeester en wethouders. Je kunt uiterlijk tot en met
12 mei 2021 solliciteren. De sollicitatiegesprekken vinden
plaats op 21 mei 2021 's ochtends.

neem dan contact op met Michiel Kamst
(teamcoördinator), m.kamst@hofvantwente.nl,
tel: 0547-858585.

