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Grote fietstocht voor jong en oud, voor fietsers en trimmers

Axel Organisatie: fietsclub Gregorius van KBO/PCOB Axel
Datum: ZATERDAG 1 JUNI 2019
Startlocatie: Gregoriuscentrum, Walstraat 33, Axel
Starten: 9.00 uur tot 12.00u. € 3,00 incl. koffie/thee, versnapering
40 en 60km, mooie stopplaatsen, verloting, bewegwijzerd

NIEUWS AXEL
Grote fietstocht voor jong en
oud 1 juni 2019 (FC Gregorius)

Administratief medewerker
Voltijdse contractuele functie voor onbepaalde duur (niveau C1-C3)
Wat houdt de functie in?
Als administratief medewerker op onze technische dienst zorg je voor een correcte administratieve
behandeling en opvolging van onze dossiers. Je werkt samen in een team onder leiding van het
diensthoofd technische dienst. Je informeert de burger op een efficiënte manier en staat in voor het
behandelen en opvolgen van het wettelijk voorziene takenpakket binnen de technische dienst
(afdeling gebouwen).

Een toeristische fietstocht vanuit Axel in de drukke juni kalender. Fietsclub Gregorius van KBO/PCOB afdeling Axel organiseert voor fietsers en trimmers deze mooie tocht op
zaterdag 1 juni met 2 afstanden (40 en 60 km.). Er wordt gestart vanaf het Gregoriuscentrum aan de Walstraat 33 te Axel.
Het inschrijfgeld bedraagt €3,00 inclusief een kopje
koffie/thee met een versnapering (consumptiebon). Inschrijven, starten van 9.00 uur tot 12.00 uur; deelname tot 17.00
uur. Kinderen tot 13 jaar kunnen onder begeleiding gratis
meefietsen. Gratis verloting met prijzen. De routes zijn bewegwijzerd met pijlen neon geel. Verrassende kijk op Oost
Zeeuws-Vlaanderen met vrijblijvend bezoek mooie (aangegeven) stopplaatsen mogelijk. Voldoende parkeergelegenheid.
Voor
informatie
en
overleg:
e-mailadres
mejmscholter@gmail.com of tel. 06-26749113.

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 hebt zin voor initiatief en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel
Je bent flexibel, collegiaal en gedreven
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 met ruimte voor persoonlijk initiatief
Glijdende werktijdregeling en een gunstige verlofregeling
Ruime opleiding- en ontplooiingsmogelijkheden
Een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding,
aanvullende pensioenverzekering, hospitalisatieverzekering,
Nuttige relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar
geldelijke anciënniteit meetellen
Minimum bruto maandloon:
o zonder anciënniteit:

o met anciënniteit (vb. 12 jaar):   
Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar

Interesse?
Stuur ten laatste op 05.06.2019 een gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae, een kopie
van uw diploma en een uittreksel uit het strafregister (model 1, max. 3 maanden oud)
3, 9960 Assenede of via
naar het college van burgemeester en schepenen, Kasteelstraat 1-3,
personeel@assenede.be. Laattijdige en onvolledige ingediende kandidaturen worden niet aanvaard.

Inlichtingen?
Voor alle inlichtingen over deze vacature kan u contact opnemen met de personeelsdienst op het
nummer 09 341 95 84 of via e-mail: personeel@assenede.be

Het gemeentebestuur let als werrkgeverr op het bevorderreen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten bij
mensen zijn bellangrijker dan lee
eeffttijd, gesla
acht, etnische afko
f mst, handicap en nationaliteit.

TE KOOP
SIGAREN
10% TOT 25%
GOEDKOPER
DAN IN BELGIE
Tabakspeciaalzaak
Ben Everse
Westkade 97
Sas van gent
0031-115-45 17 06

GEVRAAGD
Afbraak
en rijdende autoʼs
Tevens TE KOOP
auto-onderdelen
Autosloperij Rio
Ambachtstraat 3
4538 AV Terneuzen
Tel. 0031-115 69 43 94
Gsm 0031-653145468

www.autosloperijrio.nl

GEVRAAGD
AANKOOP
ALLE WAGENS
Ook bestelwagens
en camions,
campers en moto’s
Jong En oud ook
met schade en veel
kilometers !
Kom aan huis 7/7 snelle afhandeling
Bel 0473 31 85 58

PERSONEEL GEVRAAGD
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