
VACATURES De gemeente Leopoldsburg gaat over tot de aanwerving van: 

ONTHAALMEDEWERKER 
GEMEENTEHUIS 
(C1-C3 – contractueel – 19/38) 
Doel van de functie: Je bent het eerste 
aanspreekpunt voor inwoners, burgers en andere 
bezoekers van het gemeentehuis. Je weet 
prioriteiten te stellen, je bent klantvriendelijk en 
kan assertief inspelen op onvoorziene situaties.  
Je rapporteert aan de teamleider Onthaal. Je vangt 
klanten op om te komen tot de meest efficiënte 
oplossing en je hebt een polyvalente functie binnen 
de organisatie. 
Profiel: Je bezit een diploma hoger secundair onderwijs.

MEDEWERKER POETSTEAM 
(D1-D3 – contractueel – 30,4/38 ) 
Doel van de functie: Je zorgt voor een nette en 
hygiënische leefomgeving voor de gebruikers 
van onze infrastructuur door de regelmatige 
reiniging in en rond de gebouwen. Hierbij houd je 
rekening met de instructies en adviezen van de 
dienstverantwoordelijke.
Profiel: Je hebt een toegewijde houding met oog 
voor netheid. Je bent bereid om weekendwerk te 
doen.

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT
(B1-B3 – contractueel – 38/38)
Doel van de functie: Je verzekert het recht op maatschappelijke 
dienstverlening waardoor de betrokken personen in staat zijn 
om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke 
waardigheid, om beter om te gaan met problemen in hun leven en 
om noodsituaties op te heffen of te verbeteren. Hierdoor draag je 
bij tot het leveren van een kwaliteitsvolle dienstverlening via de 
meest efficiënte organisatie binnen de beschikbare middelen.
Profiel: Je voldoet aan één van de diplomavereisten:

• 1° bachelor Sociaal-agogisch werk met titel maatschappelijk 
assistent, of gelijkgesteld

• 2° bachelor Sociale gezondheidszorg, of gelijkgesteld

ALGEMENE INFORMATIE
Voor bovenstaande functies gelden er algemene toelatingsvoorwaarden en moeten de kandidaten slagen in een selectieprocedure. Naast een passende verloning, maaltijdcheques, 
fietsvergoeding en een hospitalisatieverzekering kan beroepservaring in de privésector of als zelfstandige worden toegekend als die beroepservaring relevant is voor de functie 
waarin het personeelslid wordt aangesteld (met een maximum van 6 jaar). Voor beide functies wordt een wervingsreserve van 1 jaar aangelegd. 

Richt je kandidatuur met vermelding van je motivatie, het vereiste diploma en/of attest (indien van toepassing), schriftelijk en aangetekend, met recent cv uiterlijk woensdag  
25 januari aan het college van burgemeester en schepenen, personeelsdienst, Koningin Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg. Je mag je kandidatuur ook met de vereiste stukken tegen 
ontvangstbewijs afgeven aan de centrale onthaalbalie van het gemeentehuis tijdens de openingsuren, zie www.leopoldsburg.be. Solliciteren onder dezelfde voorwaarden via e-mail 
mag ook op sollicitaties@leopoldsburg.be. Voor elke functie is een functiebeschrijving beschikbaar die je kan raadplegen op www.leopoldsburg.be/vacatures. Voor bijkomende 
inlichtingen kan je contact opnemen met Bart Froeyen: T 011 34 92 15 of bart.froeyen@leopoldsburg.be.

KANDIDAATSTELLING

EEN NIEUWE ROUTE
IN JE LEVEN

Functie en verantwoordelijkheden

Als voltijdse buschauffeur bent u het
aanspreekpunt voor onze reizigers. U
verricht uw werkzaamheden in
onregelmatige diensten waarbij u ook
op zaterdag en zondag werkt.

Een klantgerichte en flexibele
ingesteldheid
Goede communicatieve eigenschappen
en rijvaardigheden
In het bezit van een rijbewijs D en
medische keuring

Gewenste kwalificaties

Functie en verantwoordelijkheden

In deze functie bent u, samen met uw
collega’s, verantwoordelijk voor het
onderhoud en de herstellingen van de
(elektrische) bussen en de voorbereidingen
op technische controles.

Arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Bijkomende opleidingen zoals
vakbekwaamheid, etc.
Extra legale voordelen

Gewenste kwalificaties

In het bezit van het diploma
automechanica of de nodige ervaring
Verantwoordelijkheidszin en zelfstandig
kunnen werken
Kennis van elektriciteit en mechanica
Nauwkeurig en georganiseerd te werk
gaan

Rijbewijs D is gratis te behalen
Moderne en hernieuwde werkplaats
Doorgroeimogelijkheden naar
leidinggevende van de garage
Extra legale voordelen

Wat heeft De Wilg u te bieden? Wat heeft De Wilg u te bieden?

Touringcarbedrijf De Wilg is een gekend autobusbedrijf dat in zijn 65-jarige bestaan gegroeid
is tot een kwaliteitsvolle onderneming voor groepsvervoer, touringcarreizen en lijndiensten.
Het vernieuwd wagenpark van moderne bussen, de ruime en mooie kantoren en de
hypermoderne garage voor onderhoud en carrosserieherstellingen maken van De Wilg een
compleet en vooruitkijkend transportbedrijf.

Wij zijn op zoek naar medewerkers (voltijds M/V):

Informeren, overleggen of solliciteren?
U kunt uw vragen/sollicitatie mailen naar an@dewilg.be
Touringcarbedrijf De Wilg, Industrieterrein Kanaal-Noord 1433, 3960 BREE

WZC Immadi te Hasselt is een woonzorgcentrum waar we 
samen met het volledige team een warme thuisomgeving 
aanbieden voor zorgbehoevende ouderen. Het WZC 
beschikt over 68 woongelegenheden voor residentieel 
verblijf en 4 woongelegenheden voor kortverblijf. 

Momenteel zijn we op zoek naar een  

ALGEMEEN DIRECTEUR 
met een warm hart voor ouderen 

Functieomschrijving : 
•  Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse goede werking.  Je staat 

in voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle zorg voor de bewoners 
en een verbindend medewerkersbeleid, conform de identiteit en de 
visie van onze organisatie.  

•  Je zorgt voor bezieling uit een actuele doorvertaling van de 
christelijke identiteit en eigenheid van de organisatie.

Profiel : 
•  Je hebt een bachelor- of masterdiploma en ervaring in een 

leidinggevende functie (bij voorkeur in een zorgorganisatie). 
•  Je bent een verbindend en inspirerend leider, een gedreven  

people-manager  

Aanbod : 
•  Een boeiende job in een zich vernieuwende en warme omgeving. 

Een uitdagende functie, met ruimte voor eigen initiatief, in 
samenwerking met gedreven professionals. 

•  Marktconform maandsalaris en interessant pakket aan extralegale 
voordelen 

•  Een duurzame job in een stabiele werkomgeving.

Bij interesse graag solliciteren naar zuster Lieve Vandesande, 
voorzitter,  vandesandel@centraalbestuur.zkj.be voor 31/01/2023.  
Voor bijkomende vragen kan je terecht bij de heer Luc Schoenaers op 
het nummer 0493 516398. 

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

  
België pas 55ste

België staat op de 55ste plaats (op 64) op de Total 
Workforce Index.

Dat is de wereldwijde ranglijst van uitzendgroep ManpowerGroup die de 
marktomstandigheden vergelijkt om personeel aan te trekken en te be-
houden in 64 landen. Daartoe ging de groep door 200 factoren voor de 
arbeidsmarkt, en dat binnen vier categorieën: de beschikbaarheid van ar-
beid, de arbeidskost, het wettelijk kader en de productiviteit. 

In vergelijking met de vorige editie is die 55ste plaats voor België 
een aanzienlijke achteruitgang van 13 plaatsen. Wereldwijd staan de  
Verenigde Staten, Singapore, Canada, Ierland en Australië bovenaan in 
de index.   (WiVi)

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


