
                                                                                                                                                                        

 

 
Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA III Controleur) 

concessie HAAGLANDEN 
Wie zijn wij. 
EBS is een nog jong Nederlands openbaar vervoerbedrijf en verzorgt sinds 2011 het openbaar vervoer 
in de concessie Waterland. In december 2018 is daar de concessie Voorne Putten en Rozenburg 
bijgekomen en vanaf  25 augustus komt daar de concessie Haaglanden Streek bij. Wij zijn een 
ambitieus snelgroeiend Nederlands openbaar vervoerbedrijf waarbij de reiziger en kwaliteit voorop 
staan. Openbaar vervoer betekent bewegen, verbindingen leggen en verbindingen onderhouden. En 
dat is meer dan alleen met de bus reizen. Achter de schermen is er dagelijks een dynamische wereld 
actief met collega’s die zich o.a. bezighouden met dienstregelingen, marketing, roosters, planning, 
haltes, communicatie, ICT, klantenservice, financiën, human resources, infra, cao, techniek, facilitaire 
zaken en nog veel meer. Onze kernwaarden verantwoordelijkheid, verbinding, duurzaam en open en 
transparant laten wij graag terugkomen in alle facetten van de bedrijfsvoering.  
 
Dit is onze ambitie: 
In 2020 is EBS een top drie OV-bedrijf in Nederland met een gezond rendement, tevreden klanten, 
opdrachtgevers en medewerkers in minimaal 4 concessies. In deze concessies is de dienstverlening 
steeds beter toegesneden op de (regionale) behoeftes van onze klanten en opdrachtgevers.  
 
Wij zijn voor concessiegebied Haaglanden Streek per direct op zoek naar een enthousiaste en 
daadkrachtige: 
 
Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA III Controleur) 
Als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (verder te noemen BOA) draag je bij een veilige omgeving 
voor jouw collega’s en reizigers. Je bent zichtbaar aanwezig in het vervoersgebied Haaglanden en 
verricht BOA werkzaamheden op stations, haltes, voertuigen of op plaatsen waar controle en/of 
informatieverstrekking noodzakelijk is. Je rapporteert in deze functie aan de teammanager Sociale 
Veiligheid. 
 
De werkzaamheden 

 Informeren van reizigers en ondersteunen bij reisvragen; 
 Het veiligheidsgevoel van de directe werkomgeving bevorderen en passagiers aanspreken op 

houding, gedrag en reisregels; 
 Zelfstandig kaartcontroles uitvoeren binnen het vervoersgebied en bevoegd om een 

vervoersverbod en (voorlopig) proces-verbaal uit te schrijven; 
 De doorstroom van passagiers bevorderen bij calamiteiten; 
 Bij inzet op incidenten, de situatie op waarde inschatten en proportioneel en rechtmatig 

handelen; 
 Administratieve werkzaamheden waaronder het aanleveren van gegevens bij 

aanhoudingen/aangiften en het registreren van controlegegevens; 
 Indien noodzakelijk kan je ingezet worden op chauffeursdiensten. 

 
Jouw profiel 

 Je beschikt over een mbo werk- en denkniveau en bent in het bezit van een D-rijbewijs met 
code 95. Daarnaast beschik je over de volgende eigenschappen: 

 Je bent klant- en servicegericht; 
 Je bent stressbestendig en kan de-escalerend handelen; 
 Je beschikt over een BOA OV diploma; 
 Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden; 
 Je kunt goed overweg met computer programma’s zoals Word en Excel. 

 
Ons aanbod 

 Contract voor bepaalde tijd met zicht op een vast dienstverband; 
 Arbeidsvoorwaarden conform cao openbaar vervoer. 

 
Wil jij aan de slag als HR Adviseur bij EBS? 
Stuur je cv inclusief motivatie naar hr@ebs-ov.nl. Voor vragen over de vacature kun je contact 
opnemen met Kim Blok (HR Adviseur) via 06-11797910 of hr@ebs-ov.nl.   


