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Ben jij recent afgestudeerd als HBO bouwkundige (bouwkunde of civiel) en ben je geïnteresseerd in
Wilt u een omgevingsvergunning
bouwplannen en vergunningen? DAR Bouwadvies B.V. is sinds 2006 actief in dit domein voor zowel bouwaanvragen?
plantoetsen intern bij gemeenten als vergunningen aanvragen voor ondernemers, architecten en ontwikkelaars.Wilt u een omgevingsvergunning

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een:

Wij bieden
u een vrijblijvende offerte,
aanvragen?
daarna kunnen wij uw zorg
uit handen nemen.

Wij bieden u een vrijblijvende offerte,
ONTWERPEN, TEKENINGEN, BEREKENINGEN
daarna
kunnen wij uw zorg
EN PROJECT BEGELEIDING OP MAAT!
uit handen nemen.

Trainee vergunningencoördinator (40 uur)
www.darbouwadvies.nl

ONTWERPEN, TEKENINGEN , BEREKENINGEN
EN PROJECT BEGELEIDING OP MAAT!

Wij bieden een gestructureerde interne opleiding waarna je vanuit ons bedrijf als vergunningencoördinator je

www.darbouwadvies.nl

werkzaamheden zal gaan uitvoeren bij gemeenten, omgevingsdiensten en/of bij ontwikkelaars, aannemers.

Het traineeship (totaal 24 mnd) bestaat uit de volgende fases:
1 Intern op ons kantoor in Alblasserdam tekeningen en berekeningen voor vergunningsaanvragen maken;
2 Via BOB de opleiding AWB1 volgen waarbij de nadruk ligt op het toetsen aan bouwbesluit en omgevingsrecht;
3 Voor 24 uur bij een gemeente of omgevingsdienst vergunningen toetsen en 16uur op ons kantoor werken aan
verschillende vergunningsaanvragen;
4 Samen met een collega als startend vergunningencoördinator vergunningen aanvragen voor complexe
(civiele)bouwprojecten.
Bij de start van dit traject krijg je een aanstelling voor bepaalde tijd en bij gebleken geschiktheid
zal dit worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Gewenst profiel:
• Diploma HBO-Bouwkunde of vergelijkbaar
• Beschikbaar op korte termijn
• Flexibel, accuraat en leergierig
• In het bezit van rijbewijs en auto
• Prettige manier van communiceren waarin kan worden overtuigd
• Ervaring met Archicad is een pré.

Wat kun je naast het traineeship van ons verwachten:
• Een gezellige, informele en jonge werkomgeving binnen een groeiende organisatie
• Een team dat transparant werkt en waarin eigen inbreng, ruimte en waardering krijgt.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals reiskostenvergoeding.
• Een marktconform salaris.

Je kunt je CV en motivatie sturen naar info@darbouwadvies
en voor vragen kan je contact opnemen met Roel Chapel 06-15 400 965

Scan nu de QR-Code
en maak kennis met
DAR Bouwadvies BV

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