Afdeling HRM en Loopbaan

Administratief Centrum
Brusselsestraat 25
1840 Londerzeel
052 31 97 92
personeel@londerzeel.be

Openingsuren
Vandaag 08:00 - 12:00 uur
13:30 - 16:00 uur
Morgen 08:00 - 12:00 uur
meer contactgegevens

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

Vacature: tijdelijk voltijds
deskundige Communicatie

Functieomschrijving
De Gemeente Londerzeel zoekt een tijdelijk voltijds deskundige Communicatie
(B1-B3) vanaf maandag 4 november 2019 tot het einde van het
zwangerschapsverlof van de titularis.
Takenpakket:
Je werkt onder en rapporteert aan de beleidscoördinator Interne Zaken.
De dienst Communicatie staat in voor het adviseren, coördineren en realiseren van de
interne en externe communicatie in de ruimste zin en waakt ook over het
klantvriendelijk onthaal van bezoekers. Zo zal je allerlei teksten schrijven, redigeren en
corrigeren voor verschillende communicatiekanalen.
Ook het bijwerken en actualiseren van de digitale communicatiekanalen met het oog
op een optimale informatieverstrekking aan inwoners en andere geïnteresseerden
behoort tot je takenpakket.
Functiekaart (pdf)

Algemene aanwervingsvoorwaarden
Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure, moet je voldoen aan de volgende
voorwaarden:
de burgerlijke en politieke rechten genieten
van onberispelijk gedrag zijn (een recent uittreksel uit het strafregister moet bij
de kandidatuurstelling worden overhandigd)
medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
grondige kennis van de Nederlandse taal
slagen in de selectieproef

Specifieke aanwervingsvoorwaarden

in het bezit zijn van een bachelordiploma in een taal- of communicatierichting

Ons aanbod
een voltijdse tewerkstelling vanaf maandag 4 november 2019 tot het einde van
het zwangerschapsverlof van de titularis
geïndexeerd maandloon: 2.460,78 tot 2.745,26 euro (in functie van toegekende
anciënniteit)
maaltijdcheques van 6 euro
terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding
gunstige verlofregeling

Stel je kandidaat!
Bezorg je kandidatuur met motivatiebrief, cv, kopie van het diploma en recent
(maximum 3 maand oud) uittreksel uit het strafregister model 595) aan het College
van burgemeester en schepenen, Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel of aan
personeel@londerzeel.be uiterlijk zondag 1 september 2019 (poststempel/datum
mail geldt als bewijs).
Onvolledige kandidaturen worden niet in aanmerking genomen.

Over 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.
Wij bieden jou een aangename werkomgeving in een boeiende gemeente in volle
verandering.

