Vacature medewerker gebieds-/serviceteam
36 uur p/w
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging en wil je samen met je collega’s
zorgen voor de openbare ruimte van de gemeente? Solliciteer dan op de
functie medewerker gebieds-/serviceteam.

Voor het team Beheer Openbare Ruimte (buitendienst)
zijn wij op zoek naar een enthousiaste:
Medewerker gebieds- / serviceteam voor 36 uur per week
Team Beheer Openbare Ruimte
Als nieuwe collega kom jij te werken bij het team Beheer Openbare Ruimte (BOR). Dit team bestaat uit
een binnendienst en een buitendienst. De taakvelden van het team zijn o.a. wegen, riolering, verkeer,
openbare verlichting, gebouwen, afval, groen, sport en spelen, administreren van ruimtelijke informatie
en werken derden. In Team BOR krijg je 59 gedreven collega’s.
De buitendienst bestaat uit het Serviceteam, het Gebiedsteam en het Reinigingsteam. In het
Gebiedsteam en het Reinigingsteam werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat ga je doen?
Jouw werkzaamheden binnen het Gebiedsteam bestaan uit het begeleiden bij de uitvoering van
groenwerkzaamheden in de openbare ruimte en begraafplaatsen van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Daarnaast ben je inzetbaar in het Serviceteam. Als medewerker Serviceteam verricht je
alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte, zoals reparaties aan trottoirs,
rioleringen, plaatsen van bebordingen en afzetmaterialen, onderhouden en vervangen van
wegmeubilair, en snoei- en maaiwerkzaamheden.
Het team beschikt over diverse autolaadkranen, een laadschop en een tractor waar je op ingezet kan
worden als chauffeur.

Wat vragen wij?
Voor deze functie zoeken we een enthousiaste collega die:
 beschikt over een MBO werk- en denkniveau;
 relevante werkervaring heeft;
 in het bezit is van rijbewijs B-E (C is een pré);
 kennis en ervaring heeft in het operationeel aansturen en omgaan met de doelgroep
medewerkers;
 een burger- en resultaatgerichte instelling heeft;
 goed kan improviseren;
 het als teamplayer belangrijk vindt om samen met de collega’s de schouders eronder te zetten;
maar ook goed zelfstandig kan werken;
 een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft voor een goed beheer van voertuigen,
gereedschappen en materialen;
 breed inzetbaar is voor alle overige werkzaamheden bij het team BOR buiten.
Als medewerker Serviceteam rouleer je in een wachtdienstrooster en ben je bij calamiteiten 24 uur
inzetbaar waarbij je zelfstandig problemen oplost. In verband met de wachtdienst is het van belang dat
je binnen maximaal een half uur bij de gemeentewerf kunt zijn.

Arbeidsvoorwaarden
In principe bieden wij jou in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor 1 jaar.
Omdat dit een structurele functie is, bestaat de mogelijkheid dat deze na een jaar wordt omgezet in een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Je komt te werken in een plezierige werkomgeving waar aanpakken, een goede sfeer en
samenwerken centraal staan. Voor deze functie bedraagt het salaris, afhankelijk van opleiding en
ervaring, maximaal € 2.765,- bruto per maand (functieschaal 5, cao gemeenten) bij een 36-urige
werkweek.
Ook heb je de beschikking over een Individueel Keuzebudget (IKB), waarmee je keuzevrijheid hebt in de
wijze van uitbetaling van een deel (17,05%) van je salaris
Verder biedt de gemeente Echt-Susteren een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder
flexibele werktijden, een vergoeding voor woon-/werkverkeer en een bijdrage in de
ziektekostenverzekering.
Integriteit is een belangrijk speerpunt binnen de gemeentelijke organisatie. Het verkrijgen van een
verklaring omtrent gedrag (VOG) is daarom een voorwaarde.

Ben jij de nieuwe collega die we zoeken?
Zie je deze baan wel zitten? Solliciteer dan via www.igom.nl vóór 9 augustus 2021. De
selectiegesprekken vinden plaats op 1 september a.s. (1e ronde) en 8 september a.s. (2e ronde). Voor
meer informatie over de functie bel je met Nick Dijcks, clusterleider, of Peter Aben, medewerker
planning & beheer. Beiden zijn bereikbaar via het telefoonnummer (0475) 478 478. Heb je vragen over
de procedure dan kun je terecht bij de Servicedesk HRM, bereikbaar via 0475-255355.

Werken in Het Smalste Stukje Nederland?
De gemeente Echt-Susteren ligt in Het Smalste Stukje Nederland. Deze ligging maakt het dé ideale
uitvalbasis voor iedereen die Limburg en de Euregio echt wil leren kennen. De nabijheid van België en
Duitsland zorgt ervoor dat er nauw contact is met samenwerkingspartners vanuit alle windstreken. Dit
maakt Echt-Susteren de perfecte plek om te werken, te wonen en te recreëren.
Echt-Susteren is een uitgestrekte plattelandsgemeente met 32.000 inwoners, 24 buurtschappen, grote
buitengebieden en meerdere bedrijventerreinen die allemaal goed bereikbaar zijn door de A2 en A73.
Hierdoor is er in Echt-Susteren voldoende bedrijvigheid en werkgelegenheid. Om onze inwoners,
ondernemers en bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn, werken we volgens de principes van
Cittaslow: een internationaal keurmerk dat garant staat voor kwaliteit van leven met veel aandacht voor
duurzaamheid en burgerparticipatie. Kortom: Echt-Susteren biedt het volledige plaatje om te werken,
wonen, leven en te genieten. Neem een voorproefje op www.hetsmalstestukjenederland.nl

Deze vacature wordt gelijktijdig opengesteld voor interne en externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid genieten interne
kandidaten de voorkeur. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

