
Afdelingshoofd ruimte
A1a-A3a | statutaire functie | 38/38 u | aanleg wervingsreserve
Functie
Je hebt de algemene leiding over de afdeling ruimte, bestaande uit de diensten 
stedenbouw en ruimtelijke ordening, milieu en openbare werken (uitvoering). Je 
bent onder meer verantwoordelijk voor de strategische beleidsvoering ruimte 
en de ruimtelijke uitwerking van het mobiliteitsplan. Je staat onder leiding van de 
algemeen directeur en maakt deel uit van het managementteam.

Profi el
Je beschikt over een masterdiploma, diploma van het universitair onderwijs of 
diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universi-
tair onderwijs of je bent bereid deel te nemen aan een capaciteitstest op masterni-
veau. Je beschikt over voldoende leidinggevende capaciteiten om jouw medewer-
kers te motiveren en te coachen. Je beschikt over een rijbewijs B.

Diensthoofd omgeving
A1a-A3a | statutaire functie | 38/38 u | aanwerving
Functie
Onder leiding van het afdelingshoofd ruimte werk je mee aan de vormgeving van 
het gemeentelijk beleid. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, opvolging 
en afhandeling van verschillende dossiers, zoals omgevingsvergunningen.

Profi el
Je beschikt over een masterdiploma, diploma van het universitair onderwijs of 
diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universi-
tair onderwijs of je bent bereid deel te nemen aan een capaciteitstest op master-
niveau. Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Aanbod
Het bestuur biedt een boeiende, 
voltijdse functie met een statutaire 
benoeming na een proeftijd. 
Het geïndexeerde brutomaand-
salaris bedraagt min. € 3 364,17 
en max € 5 920,02.

Werken bij ons lokaal bestuur? 
Dat betekent een gunstige verlofregeling en extralegale voor-
delen, zoals maaltijdcheques (€ 8,00), ecocheques, fi etsver-
goeding (€ 0,25/km) en tweede pensioenpijler. Relevante 
beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in 
aanmerking genomen voor max. acht jaar en ervaring uit de 
openbare sector wordt volledig overgenomen.

Heb je interesse?
Bezorg jouw kandidatuur met motivatie, cv, recent 
uittreksel uit het strafregister model art. 595 (max. 
2 maanden oud) en het nodige diploma of attest ten 
laatste op 27 april 2022 via poolstok.jobs@sdworx.com. 
Na de beoordeling van de sollicitatiebrieven worden de 
weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een vergelij-
kende selectieproef. www.begijnendijk.be/vacatures

Jobadvertenties vind je  
zowel in dit weekend-
katern als elke werkdag 
verspreid in je krant.  
En natuurlijk op  
Jobat.be.  

  
Wie werkt deeltijds in ons land?
42 procent van de vrouwen werkt deeltijds in België. Bij de 
mannen is dat 10 procent. Het verschil tussen man en vrouw 
neemt toe met de leeftijd.

Vrouwen werken eerder deeltijds 
dan mannen. Dit verschil tussen man 
en vrouw bestaat in alle leeftijds-
categorieën, maar het aandeel van 
deeltijds werkende vrouwen neemt 
toe naarmate de jaren. Dat blijkt uit 
onderzoek van Partena Professional. 
Bij de 20- tot 30-jarigen werkt 
33 procent van de vrouwen deel-
tijds. Dit percentage neemt toe tot 
36 procent bij de dertigers en tot 
45 procent bij de 40- tot 50-jarigen. 
Bij de werkneemsters tussen 50 en 
60 jaar werkt bijna een vrouw op 
twee deeltijds. 
Bij de mannen evolueert het per-
centage deeltijdse werknemers 
minder opvallend en daalt het licht. 
Het vermindert van 11 procent bij de 
20- tot 30-jarigen tot 8,5 procent bij 
de 50- tot 60-jarigen.
Volgens Partena neemt het percen-

tage voltijdse werknemers toe met 
het diploma. Bij de werknemers met 
een diploma lager onderwijs werkt 
63,4 procent van de vrouwen en 10,8 
procent van de mannen deeltijds. 
Van de vrouwen met een universitair 
diploma werkt slechts 23,9 procent 
deeltijds, bij de mannelijke universi-
tairen is dat 8,8 procent.  (WiVi)

DESKUNDIGE ONDERWIJS, 
FLANKEREND ONDERWIJS 
EN KINDEROPVANG (B1-B3)

DE JOB IN ’T KORT
Als deskundige (flankerend) onderwijs stimuleer je een harmonieuze 
samenwerking tussen alle scholen gelegen in Wemmel. Je neemt de 
coördinatie en regierol op van het flankerend onderwijsbeleid, zodat het 
lokaal bestuur in samenwerking met alle lokale actoren een gezond en 
gediversifi eerd (flankerend) onderwijsbeleid kan ontwikkelen op maat 
van de lokale situatie. Daarnaast neem je als deskundige kinderopvang 
de beleidsvoorbereidende en beheersrol op van het kinderopvangbeleid 
om ouders te ondersteunen zodat kinderen kansrijk kunnen opgroeien.

JOUW PROFIEL IN ’T KORT
Je hebt ofwel een bachelordiploma ofwel een diploma van het hoger 
onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs. 

WAT BIEDEN WE JOU?
- Contract van onbepaalde duur 
- Salarisschaal B1-B3 - minimum brutomaandsalaris 2.663,62 euro 
- Een mooi pakket aan extralegale voordelen 

IK WIL DE JOB, WAT NU?
Stuur alle nodige documenten (cv, motivatiebrief, kopie identiteitskaart, 
diploma, attest van goed gedrag en zeden) en het inschrijvingsformulier 
(zie: www.wemmel.be/nl/vacatures-bij-de-gemeente) ten laatste op 
zondag 8 mei 2022 door naar personeelsdienst@wemmel.be of naar 
Gemeentebestuur Wemmel - Personeelsdienst, Dr. H. Folletlaan 28, 
1780 Wemmel.

MEER INFO
Bijkomende informatie over de functie, ons aanbod en de 
selectieprocedure vind je terug in de informatiebundel: 
www.wemmel.be/nl/vacatures-bij-de-gemeente.

Gemeente Wemmel zoekt een



www.overijse.be/jobs

“De afwisseling in verschillende taken en 
het sociale contact met klanten en collega’s 
maakt dat ik mijn job graag doe.”

CHRISTOPHE DE KEYSER 
REDDER BEGIJNTJESBAD

Wij zoeken voor het gemeentelijk zwembad “het Begijntjesbad”:

Op zoek naar 
een job met pit?

maakt dat ik mijn job graag doe.”

CHRISTOPHE DE KEYSER 
REDDER BEGIJNTJESBAD

maakt dat ik mijn job graag doe.”

CHRISTOPHE DE KEYSER 
REDDER BEGIJNTJESBAD

Vragen? Contacteer de Personeelsdienst op 02 785 33 44 
of via personeelsdienst@overijse.be. 
Meer info? Kijk voor de volledige job- en profi elbeschrijving, de 
voorwaarden en de selectie procedure op www.overijse.be/jobs. 
Solliciteren kan tot en met 27 april 2022.

een redder
• Je bent samen met je collega’s 

verantwoordelijk voor de goede 
werking van het zwembad.

• Je neemt verantwoordelijkheid voor een 
aantal operationele thema’s en draait mee op 
de werkvloer in de operationele taken die 
essentieel zijn voor een kwaliteitsvolle en 
veilige uitbating van het zwembad.

• Je werkt onder leiding van de zwembadmanager.

www.overijse.be/jobs

“Wij zijn op zoek naar nieuwe leidinggevende 
die ons team in het zwembad wil versterken, 
motiveren en naar een hoger niveau tillen.”

MYRIAM ONS 
MEDEWERKER 
BEGIJNTJESBAD

Wij zoeken voor het gemeentelijk zwembad “het Begijntjesbad”:

Op zoek naar 
een job met pit?

motiveren en naar een hoger niveau tillen.”

MYRIAM ONS 
MEDEWERKER 
BEGIJNTJESBAD

motiveren en naar een hoger niveau tillen.”

Vragen? Contacteer de Personeelsdienst op 02 785 33 44 
of via personeelsdienst@overijse.be. 
Meer info? Kijk voor de volledige job- en profi elbeschrijving, 
de voorwaarden en de selectie procedure op 
www.overijse.be/jobs. Solliciteren kan tot en met 11 mei 2022.

een zwembadmanager
• Je bent verantwoordelijk voor de 

planning, organisatie en coördinatie 
van het zwembad. 

• Je bent een trekker in de ontwikkeling 
van alle mogelijke activiteiten en kanalen 
die kunnen bijdragen tot de promotie van 
het zwemmen en gebruik van het zwembad.

• Je werkt in teamverband en haalt energie uit 
het aansturen, stimuleren, motiveren en 
ontwikkelen van medewerkers.

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

Goesting in nog 
meer jobplezier aan 
de lopende band? 

Goesting in nog 
meer jobplezier aan 
de lopende band? 

www.asap.be/nl/jobs/operator

CHECK:

Zin in een 
TOPJOB IN TECHNIEK?

Schrijf je nu gratis in via:
www.jobat.be/jobbeurskempen

Scan me en ontvang
je gratis toegangsticket!

Woensdag 27 april 2022
van 13u tot 18u

De Populier
Populierenhoeve 22, 

2240 Zandhoven
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