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Werken bij de gemeente Goirle betekent… 

• werken in een open en informele bedrijfscultuur 

• flexibiliteit en ontwikkeling 

• resultaatgericht werken 
 

Voor onze afdeling Ontwikkeling zijn we op zoek naar een 
 

(Junior) Beleidsmedewerker Welzijn 
36 uur per week   

 
Tijdelijk dienstverband voor de duur van 1 jaar, met optie tot verlenging voor de duur van 1 jaar. 
 
Wat zijn de taken 
- je bent contactpersoon voor burgerinitiatieven; 
- je evalueert het mantelzorgbeleid; 
- je ondersteunt de beleidsmedewerker WMO bij de uitvoering van het beleid t.a.v. verwarde 

personen; 
- je stelt het handhavingsplan alcoholpreventie 2020 op; 
- je ondersteunt de beleidsmedewerker Jeugd bij de uitvoering van regionale jeugdbeleid – m.n. bij 

het Uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd; 
- je coördineert de uitvoering van de Inclusieagenda. 

 
Waar zijn wij naar op zoek? 
Heb je? 

• minimaal een relevante afgeronde HBO-opleiding; 

• bij voorkeur 1 of 2 jaar werkervaring; 

• affiniteit met de beleidsterreinen WMO en Jeugd. 
 
Herken je je in? 

• Je vindt het leuk om resultaten te bereiken; 

• Je kunt pro-actief en zelfstandig werken; 

• Je weet wat nodig is om samenwerking in- en extern te bewerkstelligen, integraal te werken en 
draagvlak te creëren; 

• Je bent een netwerker die het onderhouden van relaties - zowel intern als extern -  belangrijk 
vindt, maar die ook in staat is om afspraken om te zetten in daden!; 

• Het spreekt voor zich dat je communicatief sterk bent, zowel mondeling als schriftelijk; 

• Ten slotte ben je resultaatgericht en pragmatisch ingesteld en heb je een flexibele houding als 
het om werktijden gaat.  

 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 
Wat bieden wij? 
De gemeente Goirle is een informele organisatie met korte lijnen. Verder kennen we flexibele 
werktijden en vinden we ontwikkeling van medewerkers belangrijk. 
 
De afdeling Ontwikkeling kent een diversiteit aan taakgebieden, waaronder planologie, wonen, welzijn, 
onderwijs, bestemmingsplannen, lokale economie, recreatie, locatie- en gebiedsontwikkeling. Aan deze 
verschillende onderwerpen wordt door 21 medewerkers met veel enthousiasme gewerkt. 
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Wij bieden je als (Junior) Beleidsmedewerker Welzijn een zelfstandige functie waarin je samenwerkt 
met professionals die resultaatgericht, efficiënt, vraaggericht werken en een goede kwaliteit (willen) 
leveren.  
 
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van 1 jaar, met een mogelijke verlenging voor de 
duur van 1 jaar. 

 
Het salaris is minimaal €2.702,00 en maximaal €4.406,00 (functieschaal 10) bruto per maand bij een 36-
urige werkweek (salarisschaal 1 januari 2020 Cao Gemeenten). Inpassing hierin is afhankelijk van je 
opleiding en je ervaring. Naast dit salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05%.  

 
Informatie 
Wil je meer informatie, neem dan contact op met Janke Bolt, afdelingshoofd Ontwikkeling, (013) 5310 
651 of janke.bolt@goirle.nl. Voor vragen over de sollicitatieprocedure, kun je terecht bij Gemme 
Flapper, (013) 5310 502 of gemme.flapper@goirle.nl. Op www.goirle.nl vind je meer informatie over de 
gemeente Goirle. 

 
Solliciteren 
Spreekt deze functie je aan? Stuur dan je sollicitatie (onder vermelding van ONT-2020-2) naar 
solliciteren@goirle.nl. Je reactie zien we graag tegemoet vóór 3 maart 2020. Er is nog geen definitieve 
datum bekend voor de sollicitatiegesprekken. 
 
Naast het overleggen van een verklaring omtrent gedrag maakt een integriteitsonderzoek onderdeel 
uit van de sollicitatieprocedure. 
 
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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