Toezichthouder (industrieel)
Informatie
Plaats

Eindhoven

Salarisindicatie

Dienstverband

Tijdelijk

Soort vacature

Regulier

Uren

24 - 36 uur

Publicatiedatum

08-01-2019

Werk- en denkniveau

HBO

Sluitingsdatum

31-12-2019

Schaal

Schaal 9

Vacature Tekst

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste en gedreven toezichthouders.

Als toezichthouder vind je het fantastisch om veel buiten te zijn en te werken in vrijheid. Dagelijks bezoek je
bedrijven om (her)controles uit te voeren. Je vindt het mooi om in gesprek te gaan met ondernemers en je ziet
het als een uitdaging om hen te motiveren om de wet- en regelgeving goed toe te passen. Samen zoek je naar
wat er kán. En indien nodig treed je op.

Wat doe je als toezichthouder?
Als toezichthouder ben je verantwoordelijk voor de (her)controles bij bedrijven en toets je deze aan de relevante wetten en
regels. Je gaat samen met ondernemers op zoek naar mogelijkheden om de wet- en regelgeving toe te passen. En indien nodig
treed je op. Je handelt klachten en verzoeken tot handhaving af. Daarnaast werk je de gedane controles administratief uit en stel
je brieven op naar aanleiding van de controles. Op de gemaakte afspraken houd je toezicht. Ook neem je (met enige regelmaat)
deel aan een 24-uurs beschikbaarheidsdienst.

De ideale collega;
·
·
·
·
·
·
·

Heeft een HBO werk- en denkniveau
Heeft affiniteit met toezicht en wil zich hier in de toekomt op focussen
Kennis van actuele wet- en regelgeving
Heeft een ondernemende, oplossingsgerichte en pragmatische instelling
Werkt actief samen met collega’s binnen en buiten de organisatie
Denkt in mogelijkheden en is niet bang om op te treden
Is in het bezit van rijbewijs B

Standplaats is Eindhoven.

Wat bieden wij
Het betreft een veelzijdige functie, in eerste instantie op basis van een payroll constructie. Je werkt in een dynamische en
ambitieuze overheidsomgeving.
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Meer weten
Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Patricia Hornman-Snijtsheuvel,
team.pz@odzob.nl

Interesse
Solliciteer via de website www.werkeninzuidoostbrabant.nl

Competenties
Ondernemingszin
Mondelinge communicatie
Samenwerken
Schriftelijke communicatie

Contact Informatie
Contactpersoon solicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Patricia HornmanSnijtsheuvel

Naam

Patricia HornmanSnijtsheuvel

Functie

Adviseur P&O

Functie

Adviseur P&O

E-mail

team.pz@odzob.nl

E-mail

team.pz@odzob.nl

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