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!

In verband met de pensionering van een van onze collega’s zijn wij voor het team Gebouwen,
Handhaving en Leefomgeving op zoek naar een:

Juridisch Adviseur Handhaving
36 uur per week
Jouw uitdaging:
Als juridisch adviseur handhaving adviseer je gevraagd en ongevraagd het bestuur en de
medewerkers op het gebied van handhaving van en toezicht op APV en bijzondere wetten. Denk
hierbij onder andere aan bomenkap, drank en horeca, evenementen, geluidsoverlast, stookoverlast,
kansspelen. Je pakt zelfstandig klachten en handhavingszaken op en je neemt deel aan projecten.
Samen met je collega’s lever je een bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering van de toepassing
van de APV en bijzondere wetten. Wanneer nodig vertegenwoordig je de gemeente ten overstaan
van de bezwaarschriftencommissie en de rechtbank. Tenslotte houd je de ontwikkelingen op diverse
terreinen van wetgeving en jurisprudentie nauwgezet bij.
Zijn wij op zoek naar jou?
Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau. Je hebt 3 jaar aantoonbare relevante
werkervaring op het gebied van handhaving en toezicht APV / Bijzondere wetten. Ook heb je kennis
van de relevante wet- en regelgeving. Je bent in staat door middel van een gesprek tot een oplossing
te komen met verschillende partijen, maar kan ook doorpakken wanneer dat nodig is. Je toont
initiatief en hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Ook heb je kennis
van politiek bestuurlijke beleidsprocessen.
Ben jij?:
▪ Resultaatgericht
▪ Ondernemend
▪ Omgevingsbewust
▪ Goed in samenwerken
▪ Communicatief vaardig
▪ Een prettige collega
▪ Goed in onderhandelen

Dan bieden wij:
▪ Een fantastische functie
▪ Een prettige werksfeer
▪ Leuk salaris (schaal 10, max. € 4.225,- 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 verlenging of 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 dinsdag 19

februari 2019. Solliciteren doe je via de website www.werkeninwestbrabant.nl onder het kopje
Vacatures.
Wat kun je daarna verwachten?
Uiterlijk vrijdag 22 februari 2019 hoor je van ons of we je uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. De
eerste gespreksronde vindt plaats op woensdag 27 februari 2019 en de tweede gespreksronde vindt
plaats op dinsdag 12 maart 2019.
De vacature staat gelijktijdig intern en regionaal open. 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

Wil je meer informatie?
Neem dan gerust contact met op met Pieter Dingenouts, teamleider Gebouwen, Handhaving en
Leefomgeving. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 076-5024053 of per e-mail:
Pieter.Dingenouts@Etten-Leur.nl.
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Momenteel zijn dit de volgende gemeenten en organisaties: Aalburg, ABG Gemeenten, Belastingsamenwerking
West- Brabant, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk,
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Oosterhout, Regio West-Brabant, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen,
Tholen, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Werkplein Hart van West-Brabant., Werkendam, Woensdrecht,
Woudrichem, WVS groep, Zundert.

