Wat houdt de functie in?
Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, opvolging en controle van de uit te voeren werken
in eigen beheer, voor de opvolging van externe dienstopdrachten onder verantwoordelijkheid van de
dossierbeheerders en voor het algemeen toezicht en de zorg over de gemeentelijke infrastructuur en
patrimonium.
Tevens dien je als marktleider te waken over het goede verloop en het goede beheer van de markt
en zorg je voor een kwaliteitsvolle dienstverlening op het vlak van begraving, ontgraving, crematies
en rouwbeleving.
Zeg je enthousiast ‘JA’ als je plannen en organiseren hoort ? Ben je niet snel uit je lood geslagen ?
Ben je in het bezit van een rijbewijs B ? Beschik jij over minimum 10 jaar ervaring EN technische
kennis ? Dan zoeken wij JOU!

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,
hospitalisatieverzekering, een gunstig verlofstelsel, lidmaatschap GDV-V.
Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor
maximum 12 jaar.
Aanvangsmaandloon (bruto) :
o zonder anciënniteit: 2.478,02 €
o Met anciënniteit (12 jaar): 2.749,33 €
Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar

Interesse?
Stuur ten laatste op 19.11.2020 een gemotiveerde sollicitatiebrief met CV +uittreksel strafregister
(model 1) + kopie rijbewijs B en attest beroepservaring 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?
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 werkgever op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten bij
mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit.

