
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Functie  
De noodambtenaar/preventieadviseur rapporteert en informeert aan de burgemeesters van de 
beide gemeenten. Als noodambtenaar sta je in voor het coördineren, opvolgen en actualiseren van 
de noodplanning, teneinde de twee gemeenten zo optimaal mogelijk voor te bereiden op eventuele 
noodsituaties en de algemene beleidslijnen inzake noodplanning te realiseren. Als preventieadviseur 
help je o.a. bij het uitbouwen ven een preventie- en welzijnsbeleid, bij het opmaken van het 
jaarverslag en verslaggeving bij arbeidsongevallen.  

Profiel 
 Je bent in het bezit van een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld.  

 Je bent in het bezit van een rijbewijs B 

 Je beschikt over het leervermogen alsook het enthousiasme om je snel in te werken in de 
materie en het werkveld  

 Je gaat planmatig te werk om je resultaat te behalen en vindt het belangrijk om zelfstandig aan 
dossiers en projecten te kunnen werken  

 Je bent een echte initiatiefnemer en werkt proactief, dit zowel zelfstandig als in teamverband 
 

Aanbod  
 Contract voor onbepaalde duur  

 Een aantrekkelijk loon aangevuld met secundaire arbeidsvoorwaarden zoals glijdende 
arbeidsuren, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, een gunstige 
verlofregeling, lidmaatschap GSD-V en permanente vorming.  

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

 Minimum bruto maandloon:  
o zonder anciënniteit : 2.536,05 € 
o met anciënniteit : 2.945,19 € 

 Aanleg van een werfreserve voor de duur van één jaar 
  

Interesse? 
Stuur ten laatste op 23.07.2021 een gemotiveerde sollicitatiebrief met CV,  een uittreksel uit het 
strafregister (model 1, max. 3 maanden oud) en kopie van jouw diploma en rijbewijs B naar het college van 
burgemeester en schepenen, Kasteelstraat 1-3 in 9960 Assenede of via kato.vandenfonteyne@assenede.be 
Niet tijdig en/of onvolledig 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  

Gemeenschappelijke noodambtenaar/preventieadviseur 

Voltijdse contractuele functie voor onbepaalde duur (B1-B3) 

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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