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Wie zijn wij?
De wereld om ons heen verandert en wij veranderen de wereld om ons heen. Wij zijn het Ingenieursbureau Den Haag, of IbDH,
zoals we onszelf meestal noemen. Boven én onder de grond werken we aan straten, wegen, pleinen, parken, bruggen, tunnels en
riolering, en aan gebouwen, bedrijfsterreinen of complete woonwijken. Wij zijn hét ingenieursbureau voor de openbare ruimte van
Den Haag. Deskundig en betrouwbaar en bovenal een plek waar 250 medewerkers met plezier en trots werken aan de openbare
ruimte en infrastructuur van een bijzondere stad.

Aan wat voor projecten werken wij?
Den Haag, de groenste G4-gemeente, internationale stad met allure en niet te vergeten met elf kilometer kust. De stad met
ambitieuze en uitdagende projecten rondom het inrichten en beheren van de openbare ruimte. De aanleg van de Rotterdamse
baan en het boren van de Victory Boogie Woogietunnel. De ontwikkeling van de Binckhorst tot een multifunctionele en
aantrekkelijke wijk voor bewoners én ondernemers. De herinrichting van de Boulevard in Scheveningen tot een geheide trekker
voor inwoners en toeristen.

Wat ga je doen?
De schaal van de projecten, de van een levende stad, en de vraag hoe we de beperkte ruimte maximaal kunnen benutten, maken
jouw werk als toezichthouder Civiele Techniek bij het Ingenieursbureau Den Haag (IbDH) tot een unieke baan. Als toezichthouder
bij het cluster Integraal Uitvoeren houd jij in de gaten of de uitvoering van werken in de openbare ruimte volgens alle afspraken
verloopt. Jij bent de ogen en oren voor de directievoerder als het gaat om het halen van planningen en het waarborgen van de
kwaliteit van het geleverde werk. Ook adviseer je over de noodzaak en kosten van meer- en minderwerk en bestekswijzigingen.
De administratie is bij jou in goede handen. Zo zorg je voor het tijdig en juist archiveren van dag- en weekstaten, termijnen,
tekeningen en wat er verder nog bij onze projecten komt kijken.

Ben jij op zoek naar een afwisselende en verantwoordelijke baan waarbij je midden in het werk én de stad staat? Solliciteer dan
als toezichthouder!

Wat vragen wij?
Je hebt een innovatieve kijk op ontwikkelingen binnen jouw. Misschien werk je nu aan de opdrachtnemerszijde (aannemer, of
adviesbureau) en ben je toe aan een nieuwe uitdaging. Wil je meer weten over onze bijzondere projecten? Wil je onderdeel
uitmaken van het werken aan de openbare ruimte? Samenwerken gaat je gemakkelijk af en jouw houding is altijd klant- en
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oplossingsgericht. Daarnaast beschik je over:
·
·
·
·

Een mbo- en/of hbo diploma bij voorkeur in de civiele techniek, aangevuld met kennis en ervaring.
Kennis en ervaring met de UAV
Kennis en ervaring met RAW- en/of STABU bestekken
Kennis en ervaring met EMVI en/of UAV-GC contracten is een pré
met EMVI en/of UAV-GC is een pré.

Wat bieden wij?
Je kunt jouw kennis en ervaring inzetten voor unieke vraagstukken die je in geen enkele andere stad tegenkomt. Je komt terecht
in een hecht team, waar we elkaar durven aanspreken, maar ook altijd steunen. Je kunt je creativiteit en innoverend vermogen
kwijt bij het werken aan projecten die nadrukkelijk bijdragen aan het welbevinden van de inwoners en bezoekers van Den Haag.
Daarnaast kun je rekenen op:

·
·
·
·
·
·
·

afhankelijk van je achtergrond en ervaring een salaris van maximaal € 2.986 bruto per maand (schaal 7), van maximaal
€ 3.376 bruto per maand (schaal 8) of een salaris van maximaal € 3.805 bruto per maand (schaal 9) beide bij 36 uur
per week
een aanstelling voor één jaar, die we bij goed functioneren graag omzetten in een vast dienstverband.
persoonlijke ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden binnen de gemeente.
een mooi pakket arbeidsvoorwaarden:
zoals opname in het ABP-pensioenfonds.
een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.
Aanvullend individueel Keuzebudget (IKB) van 17% wat je naast je vakantie in kan zetten voor extra verlof, salaris of
lidmaatschap van onze sportschool.

Meer weten?
Wil je meer weten over de functie van senior toezichthouder of over onze bijzondere projecten? Bekijk dan hier de speciale pagina
van het IbDH: https://www.werkenvoordenhaag.nl/ingenieursbureau-denhaag
Of neem contact op met Christian Schaap via 06-50051264. We beantwoorden al jouw vragen graag!
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