
Wie zijn wij?
Gemeente Rucphen is met haar 
22.400 inwoners een kleinschalige 
gemeente in Noord Brabant. Zo’n 160 
medewerkers werken voor onze gemeente, 
waar de kernen Rucphen, Schijf, Sprundel, 
St. Willebrord en Zegge onder vallen. Samen 
werken we aan zaken die echt iets toevoegen en 
die belangrijk zijn voor onze inwoners, verenigingen 
en ondernemers. 

Jaarlijks worden er in Rucphen gemiddeld 125 huwelijken / 
geregistreerd partnerschappen voltrokken. Om een bijdrage te 
leveren aan vaak de mooiste dag uit het leven van twee mensen, 
heeft de gemeente 4 Trouwambtenaren in dienst. Om dit team te 
versterken zijn we op zoek naar meerdere nieuwe Trouwambtenaren.

Buitengewoon Ambtenaar van 
de Burgerlijke Stand (BABS) / 
Trouwambtenaar
Wat ga je doen?
Als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke stand/Trouwambtenaar voltrek je 
huwelijken en partnerschapsregistraties in ons gemeentehuis of op een andere 
trouwlocatie. Deze voltrekkingen vinden plaats op werkdagen en in het weekend. Als 
BABS/Trouwambtenaar voer je voorbereidende gesprekken met het paar. Tijdens deze 
gesprekken verzamel je informatie die je nodig hebt om een op het paar toegesneden 
toespraak te houden en hen mede daardoor een onvergetelijke dag te bezorgen. Bij de 
huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie spreek je het paar toe, onderteken je de 
officiële akte en bewaak je de wettelijke voorschriften. Je begeleidt de paren en weet op 
creatieve en persoonlijke wijze elke keer iets bijzonders te maken van hun speciale dag!
Spreekt dit jou aan dan zijn wij op zoek naar jou!

Wie ben je?
Je bent het visitekaartje van de gemeente Rucphen en daarvan ben je je bewust. Je beschikt 
over mensenkennis, humor en brengt zowel enthousiasme als rust. Je hebt uitstekende 
communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast ben je creatief en kun je goed 
improviseren wanneer er bijvoorbeeld onverwachte situaties ontstaan tijdens een ceremonie. 

Wat neem je mee?
• Bedreven in de Nederlandse en Engelse taal;
• Flexibel inzetbaar (verschillende locaties en werkdagen en weekend);
• Discreet en integer;
•  Onbevooroordeeld t.o.v. huwelijks- en partnerschapsvoltrekkingen van personen van 

verschillend en/of gelijk geslacht;
• Minimaal 18 jaar;
• Woonachtig in de omgeving van Rucphen;
• Affiniteit met de juridische aspecten van het voltrekken van huwelijken;
• Bereid tot het volgen van noodzakelijke trainingen voor deze functie.

Wat kun je verwachten?
Je komt in dienst van de Gemeente Rucphen volgens de rechtspositionele regeling 
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. We bieden in eerste instantie een 
dienstverband aan voor een jaar. Dat kan bij goed functioneren worden omgezet naar een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand / Trouwambtenaar ontvang je per 
huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap een vastgestelde vergoeding. Deze 
vergoeding volgt de salarisontwikkelingen van de cao en bedraagt momenteel € 110,00 bruto. 

Het aantal huwelijken en partnerregistraties dat je voltrekt is wisselend, omdat het aanstaande 
paar zelf de trouwambtenaar desgewenst kan kiezen.

De vacature wordt zowel in- als extern geplaatst. 

Enthousiast geworden?
Herken jij jezelf in deze vacature? Zet je talent in en solliciteer bij de Gemeente Rucphen. 
Waar wacht je nog op en overtuig ons waarom je met ons hierover in gesprek wil! Wij zien 
jouw sollicitatie graag voor 25 augustus 2022 tegemoet via de sollicitatiebutton behorende bij 
deze vacature op www.werkeninwestbrabant.nl. En wie weet spreken we elkaar snel. 

Heb je inhoudelijke vragen? Hiervoor kun je bij Corry Snoeijers (Afdelingsmanager 
Gemeentewinkel) terecht via 0165-349700 of via mail c.snoeijers@rucphen.nl.

Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Syreeta Nijboer (HR Consulent) via mail 
hrm@rucphen.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


