VACATURE
Binnen het team Toetsing en Handhaving van de afdeling Omgevingsbeheer bij de
gemeente Laarbeek is een vacature voor de functie van:
Toezichthouder
voor 36 uur per week
Als toezichthouder met buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) domein I zie je toe op
de naleving van de regels uit o.a. de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Wet
Ruimtelijke Ordening, de Afvalstoffenverordening, de Wegenverkeerswet, Wet
Natuurbescherming en de Drank- en Horecawet. Dit doe je zowel in het binnenstedelijk als in
het buitengebied. Je werkt nauw samen met andere toezichthouders, politie en andere
instanties, je bent betrokken, je werkt zelfstandig maar bent ook een teamspeler.
Functie-inhoud
Je ziet toe op naleving van regels uit diverse wet- en regelgeving, ook in de
avonduren en in het weekend;
Je zorgt voor de afhandeling van klachten en meldingen in de openbare ruimte;
Je bent een aanspreekpunt voor burgers, bedrijven, organisaties en collega’s;
Je bent de oren en ogen van de gemeente en onze partners.
Gevraagde eigenschappen
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als
schriftelijk en hebt een dienstverlenende instelling;
Je weet wat er leeft en speelt in de gemeente;
Je werkt planmatig en hebt een praktische inslag;
Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken, beslissingen te
nemen en creatieve oplossingen te bedenken;
Je bent resultaat- en doelgericht.
Functie-eis
Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau en bent in het bezit van het diploma
Buitengewoon Opsporingsambtenaar (domein I); je hebt kennis van en ervaring met
handhaving. Je bent in het bezit van rijbewijs B en in het bezit van een diploma
toezichthouder drank- en horecawet en EHBO-certificaat is een pré.
Functieniveau
Inpassing vindt plaats in de functieschaal van Inspecteur C, functieniveau 7 (maximaal
€ 2986,00 bruto per maand, salarispeil 1 januari 2018).
Het generieke functieprofiel met de daarbij behorende competenties kun je opvragen via
administratiepo@laarbeek.nl
Eventueel testen op geschiktheid voor de functie kunnen onderdeel uitmaken van de
selectieprocedure.

Belangstelling?
Je kunt tot 3 januari 2019 solliciteren via de website: www.werkeninzuidoostbrabant.nl.
Sollicitatiegesprekken
De gesprekken worden in overleg ingepland.
Informatie
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij de heer Pieter Schouw, manager
van de afdeling Omgevingsbeheer via telefoonnummer 0492-469860.
Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Connie Karagöz-Hunslip,
intergemeentelijk P&O-team Gemert-Bakel en Laarbeek via 0492 -378567.

