
'f' :r" ",r' \.

ocMw
A ENEDE

Wat houdt de functie in ?

a

Als inwonende conciërge/technisch beambte ben jij een heel belangrijke schakel in het
dagelijks reilen en zeilen van onze serviceflats Den Aster. Je bent de spil-/aanspreekfiguur
tussen de bewoners en verantwoordelijken (woonassistent, diensthoofd Welzijn, bestuur) en
je bent telêfonísch steeds oproepbaar.
Je staat in voor een goed beheer van het gebouw tijdens en buiten de normale werkuren. Je

waakt over de veiligheid en de toegankelijkheid naar de serviceflats Den Aster en staat in
voor het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten van Den Aster en het
dienstencentrum Oosteeklo.

Je staat in voor het toezicht op het jeugd- en sportdomein Ter Walle gelegen achter het
wooncomplex van Den Aster.

a

a

Wat heb je ons te bieden?
. Je bent een echte People Person die vertrouwen uitstraalt
. Je staat altijd klaar voor onze bewoners, bezoekers en collega's
. Je hebt zin voor initiatief, je werkt zelfstandig maar vindt teamspirit even belangrijk
. Je bent discreet, flexibel, klantgericht
. Je kan probleemoplossend denken, je draagt gastvrijheid en het welbevinden van onze

bewoners, bezoekers en collega's hoog in het vaandel.

Wat hebben wij jou te bieden?
o Een mooi en ruim appartement met 2 slaapkamers aan voordelig huurtarief
e Tewerkstelling van 19u/week voor onbepaalde duur
o Een enorm gevarieerde job waar je respect en dankbaarheid geniet van onze bewoners
o Een bruto maandsalaris van min. I.O23,87 € voor een halftijdse contractuele functie en

extralega le voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding,....
o Mogelijkhedenvoorpersoonlijkeontwikkeling
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Selectieprocedure
r De kandidaten dienen te slagen in de selectieproeven bestaande uit een praktische en/of

schríftelijke proef en een gestructureerd interview.

lnteresse?
Stuur ten laotste op 04.77.2078 een gemotiveerde sollicitotiebrief met curriculum vitae, uittreksel uit
het strofregister (model 1) mox. 3 maanden oud, noor de voorzitster van het OCMW - Kasteelstroot
7-3 in 9960 Assenede of vio personeel@ossenede.be.

Niet tijdig ingediende kandidoturen worden niet aonvoord.

Inlichtingen?
Voor alle inlichtingen over deze vocoture kunt u contdct opnemen met de personeelsdienst op het
nummer 0g 347 95 84 of via e-moil: personeel@ossenede.be

Ons gemeentebestuur let als werkgever op het bevorderen van gelijke konsen bij aonwerving. Kwoliteiten bij
mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische ofkomst, handicap en notiondliteit.


