Etten-Leur is een moderne gemeente met meer dan 43.000 inwoners, die zijn rijke
verleden koestert. De plaats bruist van de culturele en sportieve evenementen.
Samen met de voorzieningen zorgen die voor veel belangstelling van de eigen
inwoners en van de regiobewoners.
Onze organisatie blijft steeds in ontwikkeling. Dat kunnen en willen we niet
alleen, de 5 O’s (Onze inwoners, Ondernemers, Onderwijs, Organisaties en andere
Overheden) zijn hierbij heel belangrijk. We zoeken nieuwe collega’s met een
persoonlijke stijl en lef, die ons willen helpen Etten-Leur naar een nog hoger
niveau te brengen. Met heldere resultaten voor onze inwoners op een
klantgerichte en dienstverlenende manier. Niet voor niets zeggen wij: Je vindt het
in Etten-Leur!

De afdeling Beheer & Realisatie draagt zorg voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Circa 80 medewerkers leveren dagelijks een grote verscheidenheid aan diensten en producten zoals
de verzorging van plantsoenen en bomen, straatvegen, rioleringsonderhoud, wegbeheer, parkeren,
gladheidbestrijding en afvalinzameling. Te veel om op te noemen. Centraal staat dat we dit doen
voor iedereen die in Etten-Leur woont, werkt of ons bezoekt. We doen dit graag in overleg met onze
inwoners en bedrijven.
Voor de afdeling Beheer & Realisatie team Buitendienst zijn wij vanwege interne doorstroom op zoek
naar een:

Wijkteammedewerker
36 uur per week
Jouw uitdaging:
Als wijkteammedewerker ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het dagelijks
onderhoud van het openbaar groen in de wijken. Je verricht onder andere snoeiwerkzaamheden,
houdt de plantsoenen onkruidvrij, knipt hagen, verzorgt inboet en inspecteert bomen volgens de
VTA. Daarnaast ben je inzetbaar bij overige onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte zoals
het machinaal vegen, het opruimen van zwerfafval en het verwijderen van onkruid op verhardingen.
Ook kun je worden ingezet bij de klachtenafhandeling. Tenslotte is het mogelijk dat je wordt ingezet
bij overige taken binnen de afdeling zoals de gladheidbestrijding, storingsdienst en eventuele
weekenddiensten.
Zijn wij op zoek naar jou?
Je beschikt over minimaal MBO werk- en denkniveau en je hebt de opleiding vakbekwaam hovenier
met goed gevolg afgerond. Je hebt aantoonbare relevante werkervaring. Ook heb je kennis van
relevante materialen en gereedschappen en heb je ervaring met het werken op de openbare weg. Je
bent in het bezit van rijbewijs B, kandidaten in het bezit van rijbewijs E bij B en/of C hebben een pré.
Verder ben je klantgericht, flexibel en nauwkeurig. Je werkt gedisciplineerd, toont initiatief en hebt
een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je communicatieve vaardigheden (vooral mondeling) zijn
goed ontwikkeld en je kunt goed samenwerken.

Ben jij?:
▪ Resultaatgericht
▪ Ondernemend
▪ Omgevingsbewust
▪ Goed in samenwerken
▪ Communicatief vaardig
▪ Een prettige collega

Dan bieden wij:
▪ Een fantastische functie
▪ Een prettige werksfeer
▪ Leuk salaris (schaal 5, max. € 2.599,- bruto
per maand bij 36 uur)
▪ Een Individueel Keuze Budget: uitbetalen of
bijvoorbeeld extra verlof kopen. Jij bepaalt
waar je het voor inzet.
▪ Opleidingsfaciliteiten: mogelijkheden voor
jouw ontwikkeling!
▪ Tijdelijke aanstelling voor 1 jaar met uitzicht
op een vaste aanstelling.

Ben je geïnteresseerd?
Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie. Een korte brief met CV, gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Gemeente Etten-Leur, ontvangen wij graag uiterlijk maandag 20
mei 2019. Solliciteren doe je via de website www.werkeninwestbrabant.nl onder het kopje
Vacatures.
Wat kun je daarna verwachten?
Uiterlijk dinsdag 21 mei hoor je van ons of we je uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. De eerste
gespreksronde vindt plaats op vrijdag 24 mei.
Deze vacature staat gelijktijdig open voor interne, regionale en externe kandidaten. Bij gelijke
geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op regionale en externe kandidaten.
Wil je meer informatie?
Neem dan gerust contact met op per e-mail met Jeroen Pimmelaar (jeroen.pimmelaar@ettenleur.nl), Teamleider Buitendienst.

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

