
 

 
 

Wat houdt de functie in?  
 Als technisch beambte  word je mee ingeschakeld in het dagelijks onderhoud en de 

schoonmaak van de gebouwen van gemeente en OCMW zodat de personeelsleden en 
bezoekers in een nette en aangename omgeving kunnen werken en verblijven.  

 Je helpt ook mee aan de organisatie van ontvangsten, recepties en feestelijkheden. 
 

Wat heb je ons te bieden? 
 Je beschikt over de elementaire kennis op het gebied van onderhoud (producten, 

technieken, materialen). 

 Je bent bereid om te werken binnen een variabel uurrooster en om in het weekend (3u) te 

werken. 
 

Wat hebben wij jou te bieden?  
 Onmiddellijke indiensttreding 

 Nuttige relevante ervaring uit de privésector kan voor maximum 12 jaar geldelijke 
anciënniteit meetellen. 

 Een deeltijdse tewerkstelling van 30u /week voor bepaalde duur met kans op verlenging. 
Minimum bruto maandloon: 

o zonder anciënniteit: € 1528,34 
o met anciënniteit (vb. 12 jaar): € 1601,34 

 Een deeltijdse tewerkstelling van 22u /week voor onbepaalde duur. 
Minimum bruto maandloon: 

o zonder anciënniteit: € 1120,78 
o met anciënniteit (vb. 12 jaar): € 1174,31 

 Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding, aanvullende pensioenverzekering, 
hospitalisatieverzekering, …. 

 Aanleg van een werfreserve voor de duur van 1 jaar 
 

Selectieprocedure 

 De kandidaten dienen te slagen in de selectieproeven bestaande uit een praktische proef en 

een gestructureerd interview. 

 
Interesse?  
Stuur ten laatste op 11.11.2019 een gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae, uittreksel uit 
het strafregister (model 2) max. 3 maanden oud, naar het college van burgemeester en schepenen, 
Kasteelstraat 1-3 in 9960 Assenede of via judith.coene@assenede.be.  
 

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

 

Ons 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. 

 

mailto:judith.coene@assenede.be
mailto:judith.coene@assenede.be

