
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.

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.

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. 

Technisch Manager Ingenieursbureau Den Haag
Beschik jij over verbindende kwaliteiten en ben je in staat complexe vraagstukken inzichtelijk te maken?

WO, HBO   |   Tussen €2973 en €5872   |   Schaal 10 t/m 12   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur

Wat ga je doen?
Als technisch manager bij het IbDH stuur je een team aan waarmee je onze opdrachtgevers adviseert over de inrichting van de openbare ruimte en waarmee je vervolgens die projecten realiseert. 
Projecten die duurzaam verantwoord zijn en passen bij wat de stad nodig heeft. Zo draag je tastbaar bij aan het in conditie houden van de Haagse openbare ruimte en aan de stad klaar maken 
voor de toekomst. Binnen het Ingenieursbureau wordt onder andere gewerkt aan straten, parken, wijken, doorgaande verkeersaders, kademuren, bruggen, boulevards, traminfrastructuur, fietspa-
den en verkeersveiligheid. Binnen het Ingenieursbureau werken meerdere teams die elk hun eigen onderwerp realiseren. Door de tijd heen kan je van team veranderen.
 
Jouw technisch team stuur je projectmatig en non-hiërarchisch aan. Daarnaast werken we binnen het IbDH volgens het IPM-model (Integraal Project Management), wat betekent dat je een hecht 
team vormt met de projectmanager, de omgevingsmanager, de contractmanager en de manager project beheersing. Jullie luisteren goed naar elkaar, staan open voor andermans adviezen en 
kiezen één logische lijn die recht doet aan de opgave in de stad. En dan de handen uit de mouwen om het project te realiseren.

Waarvoor sta je aan de lat?
Je zorgt voor een technisch verantwoord eindproduct. Daarbij bent je verantwoordelijk voor de volgende aspecten:
-    De technische vraag achterhalen: wat ga je oplossen of welke kans ga je verzilveren?
-    Het ontwerpproces: het realiseren van een ontwerp of referenties voor het eindproduct, een en ander afhankelijk van de contractvorm.
-    Technische conditionering : de omgeving van het project wordt bouw- of woonrijp gemaakt en kabels en leidingen worden verlegd.
-    Integrale veiligheid: je bent verantwoordelijk voor de integrale veiligheid waaronder interne, externe veiligheid, het V&G-plan en het bijhouden van het veiligheidsdossier.
-    Sturing op relevante beheer aspecten in de werkzaamheden van het technische team.
 
Wat vragen wij?
Je bent in staat complexe vraagstukken inzichtelijk te maken. Daarbij kom je op basis van informatie en analyse van een gegeven situatie tot een weloverwogen en realistisch oordeel. Je draagt 
nieuwe oplossingsstrategieën en ideeën aan. Daarbij streeft je continue naar verbetering in het proces. Je bent in staat verbinding te leggen met vakinhoudelijke specialisten en met hen een 
vruchtbare samenwerking op te starten en te onderhouden.
 
De gevraagde kernkwaliteiten zijn:
•	 Probleemanalyse;
•	 Initiatief;
•	 Resultaatgerichtheid;
•	 Samenwerken.
 
Wat bieden wij?
Een uitdagende én veelzijdige functie met:
•	 een	salaris	van	minimaal	€2.973,-	en	maximaal	€5.872,-	bruto	per	maand	(salarisschaal	10	t/m	12)	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 arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Heb je bij de gemeente Den Haag een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of heb je recht op een arbeidsover-   
 eenkomst voor onbepaalde tijd in verband met de ketenbepaling, dan behoud je je arbeidsrecht;
•	 een	36-urige	werkweek,	met	ruimte	om	compensatieverlof	op	te	bouwen.
 
Ook kun je rekenen op een uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket, zoals:
•	 diverse	opleidings-	en	ontwikkelmogelijkheden;•	 opname	in	het	ABP-pensioenfonds;•	 een	maandelijkse	bijdrage	aan	de	ziektekostenverzekering;
•	 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 | Technisch Manager 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.
•	 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.

Verder beschik je over:
•	 HBO/WO	werk-	en	denkniveau;
•	 Relevante	technische	opleiding	voor	het	fysieke	domein;
•	 Kennis	van	en	ervaring	met	het	managen	van	technische	projecten	in	een	stedelijke	omgeving;
•	 Kennis	van	het	proces	van	vraagstelling	tot	uitvoering;
•	 Kennis	van	en	ervaring	met	Systems	Engineering	is	een	pré.
 


