
Bij de gemeente Hoorn maken we samen met inwoners, ondernemers en organisaties de toekomst van de stad. We werken ondernemend, open 

en met plezier met en voor onze 72.000 inwoners. Lef, vanuit eigen kracht, ja-denken en denken vanuit de stad staan centraal. We hebben ruim 500 

medewerkers die werk doen wat ertoe doet. Ruimte voor ontwikkeling, eigen initiatief en zelfstandigheid vinden we belangrijk. Volgens onze mede-

werkers hoort de gemeente Hoorn bij de Beste Werkgevers van Nederland. Hier zijn we natuurlijk trots op! Als hoofdstad van Westfriesland is Hoorn 

samen met de dorpen Zwaag en Blokker een compacte en complete gemeente voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Hoorn is een VOC-stad, 

monumentenstad, havenstad, winkelstad en evenementenstad.

BOA/Toezichthouder C / 36 uur
Wij hebben plek voor nieuwe Toezichthouders C. We zoeken personen met een boa-diploma (of diploma binnen afzienbare tijd), die zin hebben 

om zijn/haar handen uit de mouwen te steken. Je houdt je bezig met o.a. het toezicht en de handhaving op parkeren (scanauto, deskforce ed), afval, 

autowrakken en verkeer. Een toezichthouder zorgt voor een veilig, plezierige stad waar mensen zich veilig voelen.

Controlerondes, mensen helpen en vragen beantwoorden

Je voert je controlerondes uit op vaste plekken in de stad. Je bent daarbij ook een aanspreekpunt voor bezoekers en inwoners en je beantwoordt hun 

vragen netjes en met een open vizier. Je bent gemakkelijk benaderbaar en zorgt dat mensen zich veilig voelen in de stad. Maar je weet ook hoe je 

moet optreden en je schrijft boetes uit.

Verder:
 Houd je toezicht op de juiste uitvoering van beleid op een speci� ek en afgebakend gebied, met name parkeren, afval, autowrakken en 

 verkeer.

 stel je rapporten en processen-verbaal op;

 signaleer je bijzondere situaties en geeft deze door aan partners zoals de politie.

Inlevingsvermogen en overtuigingskracht
Je bent een open persoonlijkheid, hebt inlevingsvermogen en je kunt goed omgaan met stress. Je hebt een goede conditie, hart voor de stad en je 

werkt graag samen met je collega’s.

Verder:
 beschik je over een relevant MBO-diploma (bijvoorbeeld opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid) op minimaal niveau 3, met aanvullende  

 ervaring als BOA in domein 1;

 heb je een RTGB-, Reanimatie/AED-,  EHBO-, verkeersregelaar diploma/certi� caat;

 ben je van onbesproken gedrag, dus een VOG is geen probleem.

Loyale collega’s en de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen
Je gaat werken voor het team Veiligheid en Toezicht. In dit team passen we goed op elkaar, we zijn loyaal naar elkaar en de andere collega’s binnen de 

gemeente. Je hebt veel invloed op je eigen werk. Ruimte voor ontwikkeling, eigen initiatief en zelfstandigheid vinden we ook heel belangrijk. Daarom 

kun je via onze eigen Westfriesland Academie trainingen en cursussen volgen.

Goed om te weten:
 je salaris is maximaal € 2.765,00 bruto (schaal 5 exclusief 17,05% keuzebudget);

 het gaat om een functie voor 36 uur.

Bel de manager voor meer informatie of solliciteer direct
Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met teammanager Fatina van het Kaar via telefoonnummer 06-21831503

Reageer uiterlijk voor 9 april 2021 met jouw motivatie en cv via onderstaande link via het formulier (werkeninnoordhollandnoord.nl).

https://vacatures.werkeninnoordhollandnoord.nl/vacature/3878/boa-toezichthouder-c-36-uur-/


