
Den Haag is een unieke stad: veelvormig, internationaal en als enige grote stad gelegen aan zee. Daar zijn we trots op. Tegelijk hebben we de verantwoordelijkheid voor het leven en welzijn van 
500.000 inwoners. Voor de leefbaarheid van een stad waar mensen met 180 verschillende nationaliteiten wonen, werken en verblijven. Dat vraagt om een open blik, initiatief en de wil om echt het 
verschil te maken. Werken in en voor Den Haag is mooi werk. Voor iedereen.

Ingenieursbureau Den Haag (IbDH) speelt een centrale rol bij het werk aan de openbare ruimte en de infrastructuur van de gemeente. De circa 250 medewerkers van IbDH staan voor de kennis 
en ervaring die een grote gemeente nodig heeft als het gaat om ontwerp, aanleg en onderhoud van straten, wegen, pleinen, parken, bruggen, tunnels, riolering en om milieu, bouwkunde en 
landschapsarchitectuur. Als IbDH’er sta je midden in de praktijk. Je bent rechtstreeks betrokken bij de voorbereiding en het toezicht op de uitvoering van openbare werken. En dat gaat verder dan 
techniek alleen. Direct en indirect heb je te maken met politiek en bestuur, bewoners en ondernemers. Dat maakt het werk bij IbDH concreet, veelzijdig en gevarieerd. Het ingenieursbureau heeft 
de opgave om uitvoering te geven aan de doelstellingen geformuleerd binnen verschillende afdelingen van de gemeente Den Haag

De Dienst Stadsbeheer draagt zorg voor de kwaliteit van de leefomgeving. Samen met ruim 1500 collega’s leveren we dagelijks een grote verscheidenheid aan diensten en producten. Straten, 
pleinen, grachten, parken, bruggen, tunnels, viaducten en riolen; ondergronds en bovengronds is Stadsbeheer overal in de stad aan het werk. Centraal staat dat we dit doen voor al die mensen 
die in Den Haag wonen, er werken of de stad bezoeken.

 Planningsadviseur Ingenieursbureau Den Haag
Ga jij je vakkennis en adviesvaardigheid inzetten als het gaat om risico gestuurd plannen?

WO, HBO   |   Maximaal €4494   |   Schaal 9 t/m 10   |   Regulier   |   Vast   |   26 - 32 uur

Wat ga je doen?
Als planningsadviseur word je ingezet voor projectplanningen van diverse programma’s, zoals bijvoorbeeld het Haagse railprogramma, gebiedsontwikkeling in Scheveningen of verbeteringen 
van wegen, wijken en pleinen. Je werkt daarbij nauw samen met de managers projectbeheersing. Als Planner heb je de taak naast het reguliere plannerswerk de projectteams mee te nemen in 
het lezen en interpreteren van de planning. Maar je stelt ook de juiste vragen aan het projectteam, zodat de planning de juiste weergave is van de werkelijkheid. Dit vraagt van je dat je over de 
juiste competenties beschikt als adviesvaardig, maar tevens in staat bent de juiste vragen te stellen, te luisteren wat men zegt en deze informatie kan vertalen naar logische processen weergege-
ven in de integrale planning. Daarnaast houd je de resouceplanning bij van het cluster Projectmanagement. Den Haag heeft veelal te maken met binnenstedelijke herontwikkeling en dat in een 
druk gebied. Daarbij gaan we ervoor om zoveel mogelijk werk- met werk te maken, zodat de overlast voor de stad beperkt blijft en kosten kunnen worden bespaard. Dit maakt het puzzelen aan 
planningen extra uitdagend.
 
Om voor deze programma’s de planner te zijn die wij zoeken, heb je ervaring opgedaan in de GWW (Civiel Technische) sector. Dit kan ook als werkvoorbereider zijn. Je werkt als planner autonoom 
maar bent onderdeel van een groter (IPM) team. Je werkt volgens vastgestelde integrale structuren en levert vanuit de meegebrachte expertise een bijdrage in de verdere ontwikkeling van 
project- en resourceplanningen.
 
Je taken zijn onder meer:
Het voorbereiden en begeleiden van planningssessies    Het adviseren van het projectteam, waar het gaat om risico gestuurd plannen    Het tijdig signaleren en rapporteert van potentiele 
overschrijdingen    Het actueel houden van lopende planningen.
 
Wat vragen wij?
 Je beschikt over een HBO/WO-diploma, te denken valt bijvoorbeeld aan de opleidingen civiele techniek, (technische) bedrijfskunde, planologie, bouwkunde    Je hebt aantoonbaar ervaring 
met planningspakketten, bij voorkeur Oracle Primavera    Kennis/ervaring met zowel deterministisch als probabilistisch plannen    Je hebt ervaring opgedaan in de Grond, Weg en Waterbouw 
(Civiele Techniek) in een technische functie of als planne    Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring als planner en planningsadviseur    Je kent de verschillende projectfaseringen en hebt ervaring 
met zowel projecten als programma’s.
 
Voor deze functie gelden de competenties:
•	 Analytisch	vermogen:	je	ontleedt	complexe	vraagstukken	en	herleidt	deze	tot	het	kritieke	pad	en	belangrijke	details,	duidelijk	met	elkaar	samenhangende	aspecten	en	weet	nieuwe		 	
 verbanden te leggen, ook bij onvolledige informatie.
•	 Omgevingsbewust:	je	anticipeert	op	ontwikkelingen	die	de	programma’s	of	projecten	kunnen	raken;
•	 Relatiebeheer:	je	bouwt	persoonlijke	relaties	op	met	preojctteamleden,	onderhoudt	en	benut	ze.
•	 Resultaatgerichtheid:	je	bewaakt	het	overzicht,	richt	acties,	doelen	en	prioriteiten	op	het	behalen	van	een	bepaald	resultaat,	ook	op	de	middellange	termijn.
•	 Overtuigingskracht:	je	oefent,	op	basis	van	persoonlijk	overwicht,	invloed	uit	op	mensen	en	situaties,	gericht	op	acceptatie	en	het	overwinnen	van	weerstanden.
 
Wensen:
•	 Je	hebt	minimaal	2	jaar	ervaring	als	planningsadviseur	binnen	een	lokale	overheidsorganisatie	met	een	omvang	van	>100.000	inwoners;
•	 Je	hebt	minimaal	2	jaar	ervaring	als	planningsadviseur	binnen	infrastructurele	/	Civiel	Technische	werken;
•	 Je	hebt	ervaring	met	begeleiden	en	inrichten	van	het	planningssessies	en	de	ondersteunende	processen	in	een	projectorganisatie.
 
Wat bieden wij?
Een uitdagende én veelzijdige functie met:
	•	 een	salaris	van	minimaal	€2.756,-	en	maximaal	€4.494,-	bruto	per	maand	(salarisschaal	9	t/m	10)	op	basis	van	een	volledige	(36-urige)	werkweek	(de	bepaling	van	de	salarisschaal	is		 	
 afhankelijk van je achtergrond en (werk)ervaring);
•	 een	arbeidsovereenkomst	voor	bepaalde	tijd	voor	de	duur	van	12	maanden	met	eventueel	een	proeftijd.	Bij	goed	functioneren	is	er	mogelijkheid	tot	verlenging	of	een	
 arbeidsovereen komst voor onbepaalde tijd. Heb je bij de gemeente Den Haag een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of heb je recht op een arbeidsovereenkomst voor   
 onbepaalde tijd in verband 
 met de ketenbepaling, dan behoud je je arbeidsrecht;
•	 een	26	tot	32-urige	werkweek,	met	ruimte	om	compensatieverlof	op	te	bouwen.
 
Ook kun je rekenen op een uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket, zoals:
opname in het ABP-pensioenfonds    een maandelijkse bijdrage aan de ziektekostenverzekering    een eindejaarsuitkering en reiskostenvergoeding    een individueel Keuzebudget (IKB) ter 
waarde	van	17,05%	bovenop	jouw	salaris	wat	je	naar	keuze	(deels)	kunt	inzetten	voor	bijvoorbeeld:	extra	verlof,	salaris	of	lidmaatschap	van	de	sportschool	gevestigd	in	het	Stadhuis.

 Solliciteren?
Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
Werken voor Den Haag | Planningsadviseur Ingenieursbureau Den Haag - Ingenieursbureau Den Haag - 's-Gravenhage
 
Extra informatie
•	 Meer	over	onze	arbeidsvoorwaarden	vind	je	op	www.werkenvoordenhaag.nl/arbeidsvoorwaarden
•	 Het	opvragen	van	referenties	kan	een	onderdeel	zijn	van	de	procedure.
•	 Afhankelijk	van	je	opleiding	en	werkervaring	kun	je	in	de	aanloopschaal	geplaatst	worden.
•	 Het	aanvragen	van	een	Verklaring	Omtrent	het	Gedrag	(VOG)	maakt	deel	uit	van	de	procedure.
•	 Deze	vacature	is	gelijktijdig	in-	en	extern	uitgezet.	Bij	gelijke	geschiktheid	hebben	interne	kandidaten	voorrang.
•	 De	eerste	ronde	selectiegesprekken	zullen	medio	januari	2021	plaatsvinden.	Mogelijk	(afhankelijk	van	het	aantal	reacties)	volgt	nog	een	tweede	ronde	1e	gesprekken.
•	 Een	assessment	kan	onderdeel	zijn	van	de	sollicitatieprocedure.
•	 Indien	we	niet	fysiek	met	sollicitanten	in	gesprek	kunnen	i.v.m.	de	ontwikkelingen	rond	het	Coronavirus,	zullen	de	sollicitatiegesprekken	online	met	de	applicatie	Microsoft	Teams	
 plaatsvinden.


