
Wilt u een omgevingsvergunning
aanvragen?

Wij bieden u een vrijblijvende offerte, 
daarna kunnen wij uw zorg 

uit handen nemen.

ONTWERPEN, TEKENINGEN, BEREKENINGEN
EN PROJECT BEGELEIDING OP MAAT!

www.darbouwadvies.nl

Wist je dat:
Wij groeien en daarom op zoek zijn naar een: 

Kom jij ons team versterken? Lees dan snel verder!

Functieomschrijving:
Jij bent een leergierige bouwkundige die waardevolle ervaring op wil doen binnen een dynamisch bedrijf als

Wabo-vergunningencoördinator. Je bent net afgestudeerd of hebt enige ervaring op gedaan als bouwplantoetser.

Tijdens je studie heb je bouwkundige kennis op gedaan en je staat te popelen om deze toe te passen in de praktijk.

De (vergunning) aanvragen toets je (onder andere) aan de WABO. Als een spons neem jij kennis in je op en weet je

deze kennis praktisch in te zetten. Je laat zien dat je wilt leren en durft hierbij een kritische en frisse blik te werpen op

de bestaande werkprocessen. Je uiteindelijke doel is het zelfstandig toetsen van complexe vergunningsaanvragen en

je stelt jezelf pro-actief op om dit doel succesvol te behalen.

Functie-Eisen:
• Een afgeronde HBO Bouwkunde opleiding;

• Je toetst bouwplannen en behandelt vergunningaanvragen bij diverse gemeentes;

• Je stelt tekeningen ten behoeve van vergunningsaanvragen op;

• Ervaring met Archicad is een grote pré;

• Bereid zijn (indien nodig) te reizen binnen een straal van 50 km vanaf Alblasserdam;

• In het bezit van een ABW1 is een pré.

Competenties:
• Verantwoordelijk;

• Leergierig;

• Zowel mondeling als schriftelijk communicatief sterk.

Wat bieden wij:
• We belonen jouw inzet en prestaties met een aansprekend salaris en aantrekkelijke extra’s.

   Onze arbeidsvoorwaarden op een rij:
- Concurrerend vast salaris, afhankelijk van kennis en ervaring;

- 24 vakantiedagen en 8% vakantietoeslag;

- Reiskostenvergoeding;

- Doorlopend uitdagende opdrachten binnen de Ruimtelijke Ordening, Bouwkunde en Civiele Techniek.

Ben of ken jij iemand die aan de functie-eisen voldoet? Twijfel dan niet en stuur je CV en motivatiebrief naar info@darbouwadvies.nl.
Delen en taggen wordt zeer gewaardeerd. Like/volg onze pagina om op de hoogte te blijven van onze laatste ontwikkelingen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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Scan nu de QR-Code
en maak kennis met
DAR Bouwadvies BV

Wabo-vergunningencoördinator


