
 

 

 

 
 
 
 
 

Wat houdt de functie in? 
Als diensthoofd van de technische dienst stuurt u een multidisciplinair, enthousiast en dynamisch 
team aan dat instaat voor de uitvoering van projecten. Je coacht en leidt een team van medewerkers 
met zeer uiteenlopende taken die betrekking hebben op wegenbouw, rioleringsinfrastructuur, 
gebouwen, mobiliteit,...  
Je begeleidt en ondersteunt projecten vanaf de planningsfase tem de uitvoering en maakt tevens 
visies op die zowel op korte als op lange termijn toegepast kunnen worden.  
 

Wat heb je ons te bieden?  
 Je hebt zin voor initiatief en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel 

 Je bent gedreven en gemotiveerd  

 Je bent in het bezit van een rijbewijs B 

 Je beschikt over een masterdiploma (of daarmee gelijkgesteld) bij voorkeur richting 
bouwkunde, architectuur of materiaalkunde OF geen masterdiploma maar wel min. 2 jaar 
relevante ervaring binnen het vakdomein bouwkunde en slagen voor een niveau 
en  capaciteitstest. 

 
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,… 

 Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt volledig in aanmerking genomen  

 Aanvangsmaandloon (bruto) :  
o zonder anciënniteit: € 3.107,98  
o Met anciënniteit (vb. 12 jaar): € 4.061,00  

 Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 1 jaar 
 

Interesse?  
Stuur ten laatste op 10.04.2020 een gemotiveerde sollicitatiebrief met CV + kopie diploma 
+uittreksel strafregister (model 1) + kopie rijbewijs B en naargelang attest relevante 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. 
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