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RWB Zwart
RGB 0.0.0
HEXX #000000

RWB Donker
RGB 63.63.63
HEXX #3F3F3F

RWB Licht
RGB 158.158.158
HEXX 9E9E9E

RWB Licht
RGB 245.245.245
HEXX F5F5F5

RWB Corporate 
RGB 217.0.36
HEXX #D90024
PMS UNCOATED 185U
PMS COATED 186C

Regio West-Brabant zoekt

een nieuwe collega
Vind jij het leuk om onze dynamische en informele organisatie te 
ondersteunen? Je collega’s te helpen met secretariële taken en het 
organiseren van bijeenkomsten? Solliciteer dan op onze vacature voor:

Medewerker secretariaat Regio West-Brabant
Voor 24 tot 32 uur in de week

Word jij onze nieuwe collega? Regio West-Brabant is een aantrekkelijke 
werkgever met een fijne werksfeer en goede arbeidsvoorwaarden. Klinkt dit 
als een baan voor jou? 

Kijk snel op www.werkeninwestbrabant.nl of scan de 
qr-code voor meer informatie en de volledige vacature. 
Reageer vóór 5 december.  
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Regio West-Brabant
zoekt

een nieuwe collega
Vind jij het leuk om onze dynamische en informele
organisatie te ondersteunen? Je collega’s te helpen
met secretariële taken en het organiseren van bijeen-
komsten? Solliciteer dan op onze vacature voor:

Medewerker secretariaat
Regio West-Brabant
Voor 24 tot 32 uur in de week
Word jij onze nieuwe collega?
Regio West-Brabant is een aantrekkelijke werkgever 
met een fi jne werksfeer en goede arbeidsvoorwaarden. 
Klinkt dit als een baan voor jou?

Kijk snel op www.werkeninwestbrabant.nl
of scan de qr-code voor meer informatie
en de volledige vacature.
Reageer vóór 5 december.


