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Nieuws – Blijf op de hoogte
Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Vacature: technisch assistent Wegen,
Rioleringen & Waterwegen

Functieomschrijving
De Gemeente Londerzeel zoekt een voltijds technisch assistent Wegen, rioleringen en waterwegen
(D1-D3). Het gaat om een tijdelijk contract met onmiddellijke indiensttreding ter vervanging van een langdurig
zieke (verlenging is mogelijk).
De dienst Wegen en Rioleringen staat in voor de werken in eigen beheer zoals de beperkte aanleg en
herstellingen van wegen, voet- en fietspaden en de beperkte aanleg van rioleringen.
Zij is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van wegen, voet- en fietspaden en van het rioleringsnet.
Je voornaamste taken zijn:
wegen onderhouden (putten dichten met asfalt, kolken ontstoppen, klinkers leggen,...)
riolen ontstoppen, herstellen, huisaansluitingen realiseren
fietspaden en voetpaden onderhouden
aanbrengen en onderhouden van verkeerssignalisatie
grachten ruimen
herstellen van weg- en grondverzakkingen
Functiekaart (pdf)

Algemene aanwervingsvoorwaarden
Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure, moet je voldoen aan deze voorwaarden:
van onberispelijk gedrag zijn (een recent uittreksel uit het strafregister moet bij de kandidatuurstelling

worden overhandigd)
medisch geschikt zijn voor de functie
grondige kennis van de Nederlandse taal
minimum 2 jaar relevante ervaring
in het bezit zijn van rijbewijs B - rijbewijs C/CE is een pluspunt!

Aanbod en voordelen
geïndexeerd brutomaandloon van minimum 1.929,61 en maximum 2.132,73 euro
maaltijdcheques van 7,50 euro
terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
fietsvergoeding

Over de Gemeente Londerzeel
De Gemeente Londerzeel is een dynamische, Vlaamse gemeente, met een landelijk karakter, waar het goed is om
te wonen, te werken en te vertoeven. Ze garandeert een klantgerichte dienstverlening, ze streeft naar een open
dialoog met haar bevolking en ze garandeert een goed beheer.
Londerzeel is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Stel je kandidaat!
Stel je kandidaat per e-mail naar sollicitatie@londerzeel.be of brief naar Gemeente Londerzeel, afdeling HRM,
Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel.
Jouw kandidatuur moet een motivatiebrief, cv en recent uittreksel uit het strafregister model 595
(maximum 3 maand oud) bevatten.
Onvolledige kandidaturen worden niet in aanmerking genomen.

