Tijdelijke Detachering als
Beleidsadviseur Monumentenzorg

(schaal 11)

Tijdelijke detachering (3 tot 6 maanden)
In verband met een tijdelijke uitval door ziekte en daarmee gepaard gaande re-integratie zoeken wij per direct/op zo kort
mogelijke termijn tijdelijk een collega die interesse heeft in een tijdelijke detachering bij onze afdeling van circa 3 tot 6
maanden. Flexibele uren inzet/thuiswerken is uiteraard goed bespreekbaar.
Den Haag
In Den Haag is het niet echt mogelijk om ‘in een weiland’ te bouwen. Omringd door buurgemeenten en begrensd door de zee
richten we ons bij gebiedsontwikkeling daarom op verdichting, vergroening en verduurzaming, en betrekken daar het
waardevolle cultuurhistorische erfgoed bij. Tevens koesteren wij onze ruim 2000 monumenten en 21 beschermde
stadsgezichten. Ook blijft het belangrijk om nieuwe bouwinitiatieven te toetsen aan de redelijke eisen van welstand.
In Samenhang, samenwerken en succesvol zijn is belangrijk voor Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO).
Wie zijn wij?
De afdeling Monumentenzorg & Welstand borgt en stimuleert de instandhouding van het waardevolle cultuurhistorisch erfgoed
(waaronder de zorg voor Rijks- en gemeentelijke monumenten en de beschermde stadsgezichten) in de gemeente Den Haag.
Ook waarborgt en stimuleert zij de ruimtelijke kwaliteit van de stad. Dit doet zij door de architectonische en de
cultuurhistorische aspecten van de stadsontwikkeling integraal te benaderen. De verantwoordelijkheden van de afdeling hebben
betrekking op het monumentenbeleid, cultuurwaardenonderzoek, communicatie/educatie, restauratiebegeleiding en advies.
Daarnaast is de afdeling het aanspreekpunt voor belanghebbenden en belangstellenden. De afdeling ontwikkelt tevens het
welstandsbeleid en voert het secretariaat van de Welstands- en monumentencommissie.
Wat ga je doen?
Je primaire taak ligt bij het onderdeel Monumentenzorg.
Je begeleidt o.a. restauraties van rijks- en gemeentelijke monumenten en voert overleg met eigenaren en architecten.
Daarnaast is het natuurlijk handig als we je kunnen inzetten bij Wabo-adviseringen (monumentendeel) en andere afdeling
gerelateerde zaken.
Wat vragen wij?
● WO-/HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur Bouwkunde/Restauratie- en herbestemmingsontwerp)
● Hierbij heb je aantoonbare bouwkundige kennis en ervaring en lukt het je goed om bouwplannen te analyseren, doorgronden
en uit te leggen.
Wat bieden wij?
Een functie waar je niet alleen al jouw kennis en ervaring kunt inzetten (en vergroten), maar tegelijk concreet bijdraagt aan een
mooie, leefbare stad.
Bij de compensatie i.v.m. jouw salariskosten voor je huidige werkgever kunnen wij rekening houden met een salaris van
maximaal € 5.169,- bruto per maand (schaal 11-salarispeildatum 01-10-2020) bij een 32-urige werkweek (uren inzet i.v.m.
tijdelijke detachering uiteraard bespreekbaar)
Meer weten?
Voor meer informatie over de functie en de sollicitatie-/detacheringsprocedure kun je contact opnemen met Hans Sellink,
afdelingsmanager Monumentenzorg & Welstand op telefoonnummer 0645332915.
Competenties

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

