1 TECHNISCH ASSISTENT WEGEN en 1 TECHNISCH
ASSISTENT GEBOUWEN (D1-D3)
Voltijdse contractuele functies voor onbepaalde duur + aanleg van een werfreserve

Functie
Hou je van werken in de buitenlucht en onder verschillende weersomstandigheden ? Zorg je graag voor
ondersteuning op gebied van gemeentelijke infrastructuur ? Wil je graag mee vorm geven aan een
kwaliteitsvolle dienstverlening ? Ben je bereid om mee de handen uit de mouwen te steken ? 4 x YES ? Dan
hebben wij JOU nodig en verwelkomen we je graag in ons team !
Profiel
• Je bent collegiaal, klantvriendelijk en flexibel
• Je bent gedreven, hebt zin voor initiatief en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel
• Je beschikt over een rijbewijs B, het bezit van een rijbewijs C is een pluspunt
Een greep uit jouw takenpakket
• Je voert opdrachten uit die dagelijks door de ploegbaas worden gegeven op het specifiek werkterrein
• Je helpt mee aan het uitbouwen van een optimaal en veilig openbaar domein en infrastructuur
• Je staat in voor het algemeen onderhoud van de wegen, stoepen, fietswegen, wandelpaden en parkings
• Je helpt mee bij het onderhoud van de gebouwen, het oplossen van kleine technische problemen en
uitvoeren van allerhande klussen
Aanbod
• Onmiddellijke indiensttreding
• Een boeiende en uitdagende functie met ruimte voor persoonlijk initiatief
• Een gunstige verlofregeling
• Een aantrekkelijk salaris volgens onze vaste salarisschaal D1-D3 en extralegale voordelen zoals
maaltijdcheques, fietsvergoeding, aanvullende pensioenverzekering, hospitalisatieverzekering, aansluiting
GSD-Vlaanderen, …
• Relevante beroepservaring kan meegenomen worden in de anciënniteitsberekening,
met een maximum van 12 jaar.
Interesse?
Stuur ten laatste op 15.06.2022 een gemotiveerde sollicitatiebrief met CV en een uittreksel uit het strafregister
(model 1, max. 3 maanden oud) naar het college van burgemeester en schepenen, Kasteelstraat 1-3, 9960
Assenede of via sonja.buysse@assenede.be
Laattijdige en onvolledige ingediende kandidaturen worden niet aanvaard.
Inlichtingen?
Inlichtingen over deze vacature kunt u bekomen op de personeelsdienst op het nummer 09 341 95 84 of via e-mail:
sonja.buysse@assenede.be

