
Het Ministerie Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) is verantwoordelijk voor een duurzame ontwikkeling van verkeer, vervoer 
en ruimtelijke planning waarbij heel, veilig en schoon centraal staan. Concreet gaat het hierbij om het land leefbaar en bereikbaar te 
maken en te behouden.

De uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ordening & Planning (ROP) draagt zorg voor de ruimtelijke planning, stedelijke vernieuwing, 
volkshuisvesting en projectvoorbereiding. De organisatie houdt zich ook bezig met handhaving door het inspecteren van terreinen en 
bouw. De monumentenzorg en het erfgoed behoren ook tot het taakgebied van de organisatie. 

ROP is op zoek naar een geschikte kandidaat voor de volgende functie:

Adviseur-E 
Bouwtechnisch Adviseur | Max. schaal 12

DE FUNCTIE 
Als bouwtechnisch adviseur maakt je deel uit van de afdeling Vergunningen en Advies. De afdeling is voornamelijk belast met 
het verlenen van bouwvergunningen ingevolge de Bouw- en Woningverordening 1935. Je dient bouwvergunningaanvragen 
aan dit wettelijk kader te toetsen alsmede aan het EOP, de Monumenteneilandsverordening, rechtsgeldige 
verkavelingsplannen en de goedgekeurde normen en richtlijnen. Tevens is de afdeling Vergunningen en Advies belast met het 
opstellen van adviezen over ruimtelijk vraagstukken, zowel aan interne organisaties als aan klanten.

JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
• Je toets zelfstandig de bouwaanvragen aan de wet- en regelgeving;
• Je beoordeelt en toets constructie berekeningen en constructietekeningen;
• Je vraagt adviezen op bij interne en externe partijen en overleg eventuele met de betrokken partijen. Je verwerkt de

ontvangen adviezen tot een juridisch juiste beslissing;
• Je overlegt met de aanvragers (waaronder aannemers, architecten en ontwikkelaars) van de ingediende bouwaanvragen en

verstrekt informatie ten aanzien van regelgeving en procedures bij bouwvergunningen;
• Je bewaakt de procedure en de wettelijke termijnen van de aanvragen die bij jou in behandeling zijn;
• Je ondersteunt waar nodig, in bezwaarprocedures en verricht hiertoe veldopnames en analyses;
• Je adviseert op verzoeken in het kader van uitgifte van terreinen, goedkeuring infrastructuurplannen en algemene

aspecten met betrekking tot bouw en constructie;
• Je geeft invulling aan het optimaliseren van het bouwvergunningsproces.

JOUW PROFIEL
• Je hebt een afgeronde HBO+/ WO opleiding bouwkunde, voorkeur bouwtechniek of bouwtechnologie met tenminste 3

jaar relevante werkervaring;
• Je beschikt zowel mondeling als schriftelijk over uitstekende communicatieve vaardigheden;
• Je staat open om met aanvragers besprekingen aan te gaan om tot een goede oplossing te komen (Dienstverlenend);
• Je bent goed in staat om zelf informatie te achterhalen en kunt goed zelfstandig opereren binnen de organisatie

(Zelfstandig);
• Je hebt een scherp analytisch vermogen;
• Je bent proactief, omgevingsbewust en een teamplayer;
• Je beheerst Nederlands, Engels en Papiamentu in woord en geschrift.

SOLLICITEREN:
Stuur je motivatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae uiterlijk 6 februari 2023 aan de heer ing. R. Felisie, 
Waarnemend Directeur ROP van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning via e-mail: 
hrm.vvrp@gobiernu.cw onder vermelding van vacature Adviseur-E (Bouwtechnisch adviseur). Voor meer informatie over 
deze functie, kan contact worden opgenomen met Waarnemend Directeur ROP, op telefoonnummer 433 3207.

Een referentieonderzoek, medische keuring en politiële inlichtingen kunnen deel maken van de sollicitatieprocedure.

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die bij de overheid werken de voorkeur. Het salaris is afhankelijk van kennis 
en relevante werkervaring. Indien je niet aan de ervaringsvereisten voldoet, kan je maximaal twee schalen lager worden 
ingeschaald.

INTERNE EN EXTERNE VACATURE

Gobièrnu di Kòrsou


