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. Niet voor niets zeggen wij: EttenLeur maken we samen.

Het team VTH Wabo van de afdeling Ontwikkeling is belast met de vergunningverlening, het toezicht
en de handhaving van regels op het gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Ter
versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Vergunningverlener Wabo
Specialisatie Bouwen
36 uur
Jouw uitdaging
In deze functie ligt de nadruk vooral op het behandelen van de aanvragen om
omgevingsvergunningen voor een bouwactiviteit. Je bent bij het gehele proces van de aanvraag
betrokken. Hierbij beoordeel je alles van een aanvraag, van ontvankelijkheid tot alle wet- en
regelgeving (zoals Bouwbesluit, bouwverordening, bestemmingsplannen, etc.). Ook beoordeel je de
bouwkosten. Bij meervoudige aanvragen fungeer je eveneens als regisseur. Je bewaakt het proces en
de termijnen en bent indien nodig de aanjager in dit proces. Het afhandelen van
bouwinformatieverzoeken van burgers en bedrijven behoort ook tot je takenpakket. Je signaleert
problemen tijdig en zoekt naar goede oplossingen.

Hoe ziet jouw werkdag er dan bijvoorbeeld uit?
Een werkdag als vergunningverlener Wabo is heel divers. Op maandagochtend praat je eerst even bij
met je collega’s over het weekend. Vervolgens handel je bouwinformatieverzoeken van burgers af.
Daarna ga je verder met aanvragen om omgevingsvergunningen. Tussendoor ga je lunchen in ons
bedrijfsrestaurant of loop je even het centrum in voor een boodschap. Ook heb je regelmatig contact
met je collega’s over inhoudelijke aanvragen en bewaak je het proces van een aanvraag en neem je
waar nodig actie.

Zijn wij op zoek naar jou?
Wij zoeken iemand die klantgericht is en beschikt over goede communicatieve en schriftelijke
vaardigheden. Je bent in staat om onafhankelijk een oordeel te vormen, waarbij je de belangen van
alle betrokkenen zorgvuldig afweegt. Je houdt van aanpakken, hebt oog voor kwaliteit en staat met
beide benen op de grond. Als vergunningverlener Wabo, specialisatie bouwen beschik je over een
afgeronde HBO opleiding bouwkunde. Ook met een MBO Bouwkunde+ diploma en enkele jaren
(gemeentelijke) ervaring, kun je reageren. Als je een diploma ABW-1 hebt dan is dit een pré. Heb je
dit diploma niet, maar ben je wel bereid hier een opleiding voor te volgen? Dan kun je ook gewoon
reageren. Daarnaast worden MBO en HBO Bouwkunde schoolverlaters ook uitgenodigd om te
reageren.

Ben jij?:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Resultaatgericht
Omgevingsbewust
Ondernemend
Een samenwerker
Een prettige collega
Flexibel
Bereid om aanvullende opleidingen
te volgen

Dan bieden wij:
▪
▪
▪
▪

Een leuke functie in een ambitieus team
Flexibele werktijden
Ruimte voor eigen initiatief
Leuk salaris (schaal 9, max. € 3.805,- bruto
per maand bij 36 uur)
▪ Een Individueel Keuze Budget: uitbetalen of
bijvoorbeeld extra verlof kopen. Jij bepaalt
waar je het voor inzet.
▪ Opleidingsfaciliteiten: veel mogelijkheden
voor jouw ontwikkeling!
▪ Tijdelijke aanstelling voor 1 jaar met uitzicht
op een vaste aanstelling.

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 13 januari
2019. Solliciteren doe je via de website www.werkeninwestbrabant.nl.

Procedure
Wij streven ernaar om je uiterlijk 17 januari 2019 een reactie te geven op je sollicitatie. De eerste
gesprekken vinden plaats op dinsdag 22 januari en de tweede gesprekken op dinsdag 29 januari.

Meer informatie?
Heb je vragen? Neem dan contact op met Jack van Beers, teamleider VTH Wabo via 076- 502 4266.

