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 EttenLeur 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!

Het team Civiel en Cultuurtechniek is onderdeel van de afdeling Beheer en Realisatie van de
gemeente Etten-Leur. Dit team vormt planmatig en uitvoerend het hart van het Etten-Leurs
openbaar gebied, zowel “grijs” als “groen”. Binnen dit team wordt invulling gegeven aan de
advisering, voorbereiding en realisatie van de infrastructuur bij nieuwe ontwikkelingen maar ook het
planmatig beheer van wegen en riolering en de hier uit voortkomende (groot-)onderhoudswerken.
Verder heeft de afdeling ook landmeetkundige taken en is daarmee verantwoordelijk voor het
actueel houden van de geoinformatie.
In verband met het vertrek van één van de huidige medewerkers en een wijziging binnen de
bedrijfsvoering zijn wij op zoek naar

2 Opzichters (Werken) m/v
36 uur
De uitdaging
Een project start met een goede voorbereiding maar het gewenste resultaat moet in de praktijk
natuurlijk wel behaald worden. Als opzichter begeleid je - in nauw overleg en in samenwerking met
de projectleider/directievoerder - de uitvoering van deze projecten. Dit betekent onder andere dat je
het werk toetst op de kwaliteitseisen uit het bestek, de werkadministratie verzorgt, overleg voert
met de aannemer en (nuts-)bedrijven, oplossingen bedenkt wanneer zich problemen voordoen
tijdens de uitvoering. Daarnaast ben je tijdens de uitvoering ook aanspreekpunt voor je collega’s
maar vooral voor onze inwoners en bedrijven. Je bent breed inzetbaar en kan wanneer nodig ook
ondersteuning bieden aan andere teams binnen de afdeling.
Jouw profiel
Je hebt een afgeronde MBO opleiding Civiele techniek . Je hebt aantoonbaar meerdere jaren ervaring
met toezicht op civiel- en/of cultuurtechnische werken aan de zijde van een opdrachtgever, bij
voorkeur binnen een gemeentelijke overheid. Je hebt kennis van RAW en de daarbij behorende
besteksadministratie. Je houdt van aanpakken en neemt je verantwoordelijkheid waar nodig. Je blik
is breder dan je functieomschrijving. Je houdt van humor op zijn tijd.

Ben jij:
 Klantgericht
 Flexibel
 Omgevingsbewust
 Goed in Samenwerken
 Communicatief vaardig
 Kwaliteitsbewust
 Integer
 Resultaatgericht
 Ondernemend

Dan bieden wij:
 Een leuke functie
 Een prettige werksfeer in een dynamische
omgeving
 Flexibele werktijden
 Leuk salaris (schaal 8, max. € 3.293,- bruto per
maand bij 36 uur)
 Een prima secundair arbeidsvoorwaardenpakket
 Een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar met
vooruitzicht op 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 maandag 2
oktober 2017. Solliciteren doe je via de website www.werkeninwestbrabant.nl onder het kopje
Vacatures.
Procedure
De eerste gespreksronde vindt plaats op woensdag 11 oktober 2017.
De tweede gespreksronde vindt plaats op donderdag 19 oktober 2017.
De vacature staat gelijktijdig open voor interne, regionale en externe kandidaten. Bij gelijke
geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op regionale en externe kandidaten.
Meer informatie?
Heb je vragen? Neem dan contact op met Ap van Heeren, teamleider Civiel en Cultuurtechniek
telefonisch bereikbaar op 076 5024477 of per e-mail ap.vanheeren@etten-leur.nl

