
 

 

 

 
 
 
 
 

Wat houdt de functie in? 
Je werkt samen in een team onder leiding van het diensthoofd burgerzaken. Je bent een 
aanspreekpunt voor de burger en verstrekt de nodige informatie, zowel telefonisch, schriftelijk als 
mondeling aan het loket. Je registreert en verwerkt persoonsgebonden gegevens van Belgen en niet-
Belgen die inwoner zijn van Assenede. Je levert allerlei getuigschriften af en verzorgt de administratie 
mbt identiteitskaarten, rijbewijzen en paspoorten.  
 

Wat heb je ons te bieden?  
 Je bent klantvriendelijk en je kan je vlot inwerken in de softwaretoepassingen  die eigen zijn 

aan de functie 

 Je bent flexibel, collegiaal en gedreven 

 beschikt over een grondige vakkennis 

 Je hebt zin voor initiatief en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel 

 Je beschikt over een diploma van hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld.   
 

Wat hebben wij jou te bieden?  
 Onmiddellijke indiensttreding 

 Een boeiende en uitdagende functie in een stabiele werkomgeving met sociaal engagement 

 Ruime opleiding- en ontplooiingsmogelijkheden  

 Een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding, 
aanvullende pensioenverzekering, hospitalisatieverzekering,… 

 Een gunstige verlofregeling 

 Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt volledig in aanmerking 
genomen  

 Minimum bruto maandloon voor een halftijdse functie : 
o zonder anciënniteit: € 989,29 
o met anciënniteit (vb. 12 jaar): € 1.228,97 

 Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 1 jaar 
 

Interesse?  
Stuur ten laatste op 31.05.2019 een gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae, kopie van 
uw diploma en uittreksel uit het strafregister (model 1) naar het college van burgemeester en 
schepenen, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede of via personeel@assenede.be. 
Laattijdige en onvolledige ingediende kandidaturen worden niet aanvaard.  
 

Inlichtingen?   
Inlichtingen over deze vacature kunt u bekomen op de personeelsdienst op het nummer 09 341 95 
84 of via e-mail: personeel@assenede.be 

           

 

Het gemeentebestuur let als werkgever op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten bij 

mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit. 
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