
 

 

 

 
 
 
 
 

Functie  
Ben jij geboeid door mobiliteitsvraagstukken en -uitdagingen? Help je graag mee aan het 
realiseren van een aangename, veilige en leefbare verkeers- en mobiliteitssituatie in de 
gemeente? Is de omslag naar duurzame vervoersmodi voor jou geen bedreiging maar net 
een topuitdaging? Wil je je tevens inzetten om het patrimonium van gemeente en OCMW 
Assenede te helpen beheren? Dan ben JIJ de persoon die we zoeken!  
 
Profiel 

• Je bezit een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld 

• Relevante ervaring is geen vereiste maar je hebt een algemene affiniteit en/of interesse in 
mobiliteit  

• Coördinatie en projectmanagement zijn jouw natuurlijke kwaliteiten 

• Je werkt zelfstandig en bent sterk in adviseren en analyseren  

• Je bent gedreven en hebt goede communicatieve vaardigheden. Dit helpt je om een optimale 
samenwerking te bekomen met zowel interne als externe partners  

• Jouw kennis, inzicht en betrokkenheid zorgen voor oplossingsvoorstellen voor diverse 
mobiliteitsknelpunten  
 

Een greep uit jouw takenpakket  

• Je werkt mee aan een mobiliteitsvisie en je zorgt voor de uitwerking, opvolging en 
adviesverlening bij mobiliteitsprojecten  

• Je werkt mee aan projecten waar mobiliteit een rol in speelt  

• Je voert dagelijkse taken uit met betrekking tot mobiliteit en verkeer waaronder het 
behandelen van vragen van burgers  

• Je staat in voor het uitvoeren van de overheidsopdrachten i.k.v. aankoop, verkoop en 
onteigening onroerende goederen 
 

Aanbod  

• Onmiddellijke indiensttreding 

• Een boeiende en uitdagende functie met ruimte voor persoonlijk initiatief 

• Glijdende werktijdregeling en een gunstige verlofregeling 

• Ruime opleiding- en ontplooiingsmogelijkheden  

• Naast een bezoldiging volgens onze vaste salarisschaal B1-B3 geniet je van extralegale 
voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding, aanvullende pensioenverzekering, 
hospitalisatieverzekering,… 

• Relevante beroepservaring kan meegenomen worden in de anciënniteitsberekening,  
met een maximum van 12 jaar  

 

 

 



 

 

Interesse? 

Stuur ten laatste op 15.12.2022 een gemotiveerde sollicitatiebrief met CV, kopie van uw diploma 
en 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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