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!

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 wijzigingen binnen het team zijn wij op zoek naar;

Directievoerder
36 uur
Jouw uitdaging
Het zwaartepunt in deze functie ligt bij de directievoering van alle projecten die door het team
gerealiseerd worden. Je doet dit samen met - en je geeft sturing aan - de opzichters die het dagelijks
toezicht houden op de projecten. Je voert de regie over de verschillende werken die plaatsvinden in
het openbaar gebied. Je bent ook een belangrijke schakel tussen de voorbereiding en uitvoering. Je
toetst actief contractstukken van de afdeling voordat deze de aanbestedingsprocedure in gaan. Je
hebt een brede interesse en denkt ook mee bij andere vraagstukken die soms buiten je vakgebied
vallen.
Jouw profiel
Je hebt een afgeronde HBO opleiding Civiele techniek. Je hebt meerdere jaren ervaring met de
directievoering/uitvoering van civieltechnische werken aan de zijde van een opdrachtgever, bij
voorkeur binnen een gemeentelijke overheid. Daarnaast heb je gedegen kennis van de wet- en
regelgeving, RAW bestekken en/of innovatieve contract vormen. Je bent pragmatisch maar je bent je
altijd bewust van je omgeving. Je bent een goed onderhandelaar en je bent communicatief sterk,
zowel mondeling als schriftelijk. Je houdt van humor op zijn tijd.

Ben jij?:
• Resultaatgericht
• Omgevingsbewust
• Een teamspeler
• Communicatief vaardig
• Flexibel
• Besluitvaardig
• Pragmatisch

Dan bieden wij:
▪ Een leuke functie in een ambitieus team
▪ Flexibele werktijden
▪ Ruimte voor eigen initiatief
▪ 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: veel mogelijkheden voor
jouw ontwikkeling!
▪ Tijdelijke aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op 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 maandag 17
juni 2019. Solliciteren doe je via de website www.werkeninwestbrabant.nl onder het kopje
Vacatures.
Wat kun je daarna verwachten?
Uiterlijk woensdag 19 juni 2019 hoor je van ons of we je uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. De
eerste gespreksronde vindt plaats op woensdag 26 juni 2019 en de tweede gespreksronde vindt
plaats op woensdag 3 juli 2019.
Deze vacature staat gelijktijdig open voor interne, regionale en externe kandidaten. Bij gelijke
geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op regionale en externe kandidaten.
Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met Edward van Swieten (076-50 24 323 of
edward.vanSwieten@etten-leur.nl).

