
 

 
 
 
 
 

 
Wat is jouw functie?  
Je staat in voor de administratieve ondersteuning bij de werking van het lokaal dienstencentrum. Je 

bent klantvriendelijk en zorgt voor de contacten met de gebruikers van het dienstencentrum. Je staat 

in voor het zorgvuldig bijhouden van vragen, verzoeken of mededelingen van de gebruikers en je 

rapporteert daarover correct aan de dienstencentrumleider. Op die manier draag je bij aan een 

kwaliteitsvolle dienstverlening van het lokaal dienstencentrum. 

 

Wat heb je ons te bieden? 
- Je hebt de leeftijd van 18 jaar bereikt 
- Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld  
- Je bent in het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister (model 1) 
- Je kan zelfstandig en nauwkeurig werken 
- Je hebt een klantgerichte, klantvriendelijke insteek 
- Je kan je snel nieuwe toepassingen eigen maken  
- Het bezit van een rijbewijs + het volgen van een bacheloropleiding in de sociale sector is een 

pluspunt voor jouw sollicitatie 

 
 
Wat hebben wij jou te bieden?  

- Een boeiende en uitdagende vakantiejob met sociaal engagement en veel variatie  
- Een ideale leerplek voor studenten die een opleiding in de sociale sector volgen 
- Een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques 
- Minimum bruto maandloon: € 945,18 

 
 
Interesse?  
Stuur ten laatste op 15 mei 2019 een gemotiveerde sollicitatiebrief met: 

- curriculum vitae 
- kopie van jouw diploma hoger secundair onderwijs 
- uittreksel uit het strafregister (model 1)  

naar de Voorzitter van het vast bureau, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede of via 
personeel@assenede.be. Onvolledige en niet tijdig ingediende kandidaturen worden niet aanvaard.  

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

 

          Twee j

 

Het OCMW 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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