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 en 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, toezicht en afvalinzameling, realiseren van projecten in het openbaar gebied,
vergunningverlening, gebouwenbeheer. 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 het liefst in overleg met
onze inwoners en de bedrijven. Wij zoeken een:

Medewerker Bouwkunde en Installaties
36 uur per week (maandag t/m vrijdag)
De functie
Als medewerker Bouwkunde en Installaties ben je bezig met werkzaamheden gericht op
nutsvoorzieningen, energiebeheer, beheer en onderhoud en (her)ontwikkeling van gemeentelijk
vastgoed en technische installaties. Je adviseert in het opstellen van beleidsregels en levert de
informatie aan op installatietechnisch gebied in de breedste zin van het woord om de juiste
beslissingen te kunnen nemen met betrekking tot gemeentelijk vastgoed en openbare voorzieningen.
Daarnaast maak je zelfstandig bestekken en technische omschrijvingen voor aanbestedingen in het
kader van diverse onderhoudscontracten. Om vervolgens de coördinatie van de uitvoering hiervan
op je te nemen. Ook formuleer je het beleid en draagt organisatiebreed zorg voor de integratie en
naleving van Arbo, veiligheid en gezondheidsaspecten met betrekking tot bouwkundige en
technische installaties. Tenslotte stel je renovatieplannen van rijks- en gemeentelijke monumenten
op, dien je subsidieaanvragen in en genereer je toegekende subsidies. Oftewel een gevarieerde
functie waarbinnen de nadruk ligt op installatietechniek!
Jij hebt:
een afgeronde HBO-opleiding Werktuigbouw of Elektrotechniek. Daarnaast heb je ervaring met
utiliteitsbouw en gebouwinstallaties. Je kunt bestekken lezen en interpreteren. Je bent bekend met
de vakgebieden openbare verlichting, kabels, leidingen en nutsvoorzieningen. Zowel zelfstandig
werken als in teamverband is geen probleem voor jou. Je hebt goede communicatieve vaardigheden
en bent een goede gesprekspartner voor zowel interne als externe contacten. Ook ben je thuis in MS
office. Voorkeur op ervaring met onze projecten is een pre:
- Vervanging electro sloten
- Implementatie nieuwe legionellabeheersplannen
- Beheer bouwkundige en installatietechnische tekeningen
- Onderhoud W en E installatie gemeentelijke objecten
- Onderhoud openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en individuele verlichting
- Aanpassing klimaatinstallaties scholen Voortouw en Pijler
- Aanpassing klimaatinstallaties Stadskantoor
- Bouwkundige en overige werkzaamheden
Wanneer gewenst is een uitgebreide omschrijving van de projectenlijst is op te vragen bij de
contactpersoon onderaan de vacature.

Jij bent:
 Ondernemend
 Omgevingsbewust
 Resultaatgericht
 Goed in onderhandelen
 Goed in samenwerken
 Enthousiast
 Planmatig
 Goed in projectmatig werken
 Verantwoordelijk

Wij bieden:
 Een fantastische functie
 Een prettige werksfeer
 Een dynamische werkomgeving
 Ruimte voor initiatief en zelfontplooiing
 Flexibele werktijden
 Een goed secundair
arbeidsvoorwaardenpakket
 Leuk salaris (salarisschaal 10, max. €
4.121,- 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 vrijdag 28 juli.

Solliciteren doe je via de website www.werkeninwestbrabant.nl onder het kopje Vacatures.
Procedure
De 1e gespreksronde vindt plaats in augustus. Een exacte datum wordt nog afgestemd en hierbij
wordt rekening gehouden met eventuele vakanties. Een 2e gespreksronde is een mogelijkheid.
De vacature staat gelijktijdig open voor interne, regionale en externe kandidaten. Bij gelijke
geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.
Meer informatie?
Heb je vragen? Neem dan contact op met Pieter Dingenouts (076 502 40 53), Teamleider Gebouwen
& Handhaving leefomgeving.

