De gemeente Etten-Leur is een groeiende gemeente met meer dan
43.000 inwoners. We timmeren letterlijk en figuurlijk aan de weg. Ook
onze organisatie blijft sterk in ontwikkeling. Dat kunnen en willen we
niet alleen, de 5 O’s zijn hierbij cruciaal. We zoeken nieuwe collega’s die
ons daarbij willen helpen. Authentieke mensen met een persoonlijke stijl
en lef, die samen met onze inwoners, ondernemers, onderwijs,
organisaties en andere overheden Etten-Leur naar een hoger level
willen tillen. Met heldere resultaten voor onze inwoners op een
klantgerichte en dienstverlenende manier. Voor alle duidelijkheid, daar
hebben we onze missie van gemaakt!

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 op zoek naar een:

Wijkteammedewerker m/v
36 uur per week
De functie
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, inspecteert bomen volgens de VTA .
Tevens 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. Je
kunt worden ingezet bij de klachtenafhandeling. Ook kun je worden ingezet bij overige taken binnen
de afdeling zoals de gladheidbestrijding, storingsdienst en eventuele weekenddiensten.
Jouw profiel
Je beschikt over minimaal VMBO werk- en denkniveau en je hebt bij voorkeur een opleiding in de
groenvoorziening. 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.
Jij bent:
 Resultaatgericht
 Ondernemend
 Omgevingsbewust
 Goed in samenwerken
 Communicatief vaardig
 Een prettige collega

Wij bieden:
 Een fantastische functie
 Een prettige werksfeer
 Een dynamische werkomgeving
 Ruimte voor initiatief en zelfontplooiing
 Een goed secundair
arbeidsvoorwaardenpakket
 Leuk salaris (salarisschaal 5, max. € 2.535,bruto per maand fulltime)
 Aanstelling voor één jaar, met een optie
tot verlenging

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 donderdag 27
juli. Solliciteren doe je via de website www.werkeninwestbrabant.nl onder het kopje

Vacatures.
Procedure
De 1e gespreksronde vindt plaats op dinsdag 1 augustus. De 2e gespreksronde vindt plaats op vrijdag
4 augustus.
De vacature staat gelijktijdig open voor interne, regionale en externe kandidaten. Bij gelijke
geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Regionale kandidaten zijn medewerkers die
werkzaam zijn bij de aangesloten gemeenten en organisaties in de regio West-Brabant.1
Meer informatie?
Heb je vragen? Neem dan contact op met Jeroen Pimmelaar (076 502 41 57), Teamleider
Buitendienst.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Momenteel zijn dit de volgende gemeenten: Moerdijk, Bergen op Zoom, Drimmelen, Alphen-Chaam, Geertruidenberg,
Halgerberge, Aalburg, Rucphen, Zundert, Werkendam, Breda, Woensdrecht, Tholen, Etten-Leur, Woudrichem, Steenbergen,
Oosterhout, Baarle-Nassau, Roosendaal.

