Het gemeentebestuur van Ichtegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

OMGEVINGSAMBTENAAR STEDENBOUW
Statutair - A1a-A3a - voltijds - onmiddellijke indiensttreding - wervingsreserve van 3 jr
Je taken
•

Instaan voor de behandeling van de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en
omgevingsvergunningen, het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen,
verkavelingsaanvragen, …

•

Je bent verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering en verdere uitbouw van het
gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening

•

Je fungeert als expert voor het verlenen van advies aan het bestuur en de burgers

•

Je coördineert de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen

Wie zoeken wij?
•

Je hebt een relevant masterdiploma of gelijkgesteld diploma dat toegang geeft tot niveau A

•

Je voldoet aan de kwaliteitseisen waaruit een voldoende kennis van de ruimtelijke ordening
blijkt

•

Je bent flexibel ingesteld (avondvergaderingen)

•

Je bent in het bezit van een rijbewijs B

Ons aanbod
•

Je werkt voor een stabiele werkgever met aandacht voor work-life balance

•

Je kan rekenen op een aantrekkelijk salaris op niveau A1a-A3a

•

Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt maximaal in aanmerking genomen
voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen op voorwaarde dat ze relevant is voor
de uitoefening van de functie

•

Een boeiende en afwisselende job met ruime verantwoordelijkheden

•

Verder heb je recht op tal van interessante extralegale voordelen waaronder maaltijdcheques
van 8 EUR, een gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, ...

•

Interessante verlofregeling (35 dagen)

Interesse?
•

Alle inlichtingen i.v.m. de diploma- en toelatingsvoorwaarden, het functieprofiel en de
selectieprocedure kan je terugvinden op www.ichtegem.be

•

Solliciteren kan door uw cv, motivatie, uittreksel uit het strafregister (algemeen model) en
kopie van het gevraagde diploma tegen uiterlijk 15 augustus 2018 om 12u aangetekend te
versturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem
(poststempel geldt als bewijs) of stuur je kandidatuur naar personeel@ichtegem.be. Je kan je
kandidatuur ook overhandigen tegen ontvangstbewijs.

