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LEREN & WERKEN VACATURE – MBO Handhaver Toezicht & Veiligheid 

Wil jij leren en werken op MBO niveau bij een publieke instelling?  

 

Functie: Handhaver Toezicht & Veiligheid - MBO BBL niv. 3  

Werktijden en locatie: Kantoortijden, werklocatie is Assen 

Niveau: 
Richting: 

MBO niveau 3 BBL 
Toezicht & Veiligheid  

Startdatum:  
Contract: 
Arbeidsvoorwaarden: 

In overleg 
24-32uur per week, contract voor de duur van de opleiding  
ABU cao is van toepassing, salarisschaal 1.0 cao inlener 

Werkzaamheden: 
 

Onder begeleiding van een werkbegeleider ben je in de functie van 

toezichthouder verantwoordelijk voor het toezicht op het gebied van 

natuur en milieu waarbij je rekening houdt met provinciaal beleid en de 

daarbij behorende specifieke regelgeving en vergunningen. Dit doe je 

door bedrijven te bezoeken, onderzoek te doen en te toetsen. Daarnaast 

geef je advies en draag je verbeter voorstellen aan. Wat kun je onder 

andere gaan leren?  

 Wet- en regelgeving 

 Onderzoek en opsporingsprocedures 

 Omgaan met conflictsituaties 

 Inzicht in bedrijfsprocessen 

 Geven voor voorlichting 

Selectiecriteria: 
 

We zoeken iemand die van aanpakken weet, openstaat om te leren en 
hier zelf in wil investeren. Daarbij ben je enthousiast, leg je snel contacten 
en herken je de volgende eigenschappen: 

 Betrouwbaar 

 Stressbestendig 

 Sociaal vaardig 

 Flexibel 

 Je hebt een stevige persoonlijkheid 
 

Bijzonderheden: 
 

Deze vacature is geschikt voor kandidaten  die bereid zijn om 4 dagen te 
werken en daarnaast nog 1 dag naar school te gaan.  
 
De selectie gaat via detacherende organisatie GOA Publiek. GOA Publiek 
draagt bij aan de financiering van de opleidingskosten.  
 
De opleiding zal worden gegeven aan een ROC in Zwolle en is 1 dag per 
week. 

Reacties naar: 
 
 

Solliciteren kan door het mailen van een CV en motivatie naar: 
Harald Grasdijk | Leerlingbegeleider harald@goapubliek.nl 
 
 
Kijk voor meer informatie over GOA Publiek op www.goapubliek.nl 
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