
 

 
 
 
De gemeente Assenede is op zoek naar een technisch assistent voor versterking van de 
ploeg plantsoenen.  
 
Functie technisch assistent  

Onder leiding van de betreffende ploegbaas instaan voor de uitvoering van de opgedragen taken 

inzake een verzorgd, veilig en goed onderhoud van de infrastructuur (onderhoud openbare 

domeinen, aanplanting en onderhoud begroeiing, …) in de gemeente. 

 

Wat heeft u ons te bieden? 

- U kan zelfstandig werken en bent flexibel 
- U heeft kennis van de vaktechnische werkmethoden 
- U neemt de veiligheidsvoorschriften strikt in acht 
- U bent sterk gericht op klantvriendelijkheid bij het uitvoeren van uw taken 
- Bereidheid tot avondwerk en weekendwerk als de aard van de opdracht dit vraagt is een 

absolute vereiste 
- Het bezit van een rijbewijs B is een pluspunt 

 
Wat hebben wij u te bieden?  

- Onmiddellijke indiensttreding 
- Een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, 

hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding,… 
- Nuttige relevante ervaring uit de privésector kan voor maximum 12 jaar geldelijke 

anciënniteit meetellen 
- Een voltijdse tewerkstelling van 38u / week voor de duur van twee jaar 

Minimum bruto maandloon (weddenschaal D1) 
o zonder anciënniteit : € 1 981,83 
o met bv. 12 j. anciënniteit  : € 2 279,25 

- Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 1 jaar 

 
Interesse?  
Stuur ten laatste op 5 november 2020 een gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae en een 
uittreksel uit het strafregister (model 1, max. 3 maanden oud) naar het college van burgemeester en 
schepenen, Kasteelstraat 1-3 in 9960 Assenede of via kato.vandenfonteyne@assenede.be. Niet tijdig 
of onvolledige ingediende kandidaturen worden niet aanvaard.  
 

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: kato.vandenfonteyne@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. 
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