Het gemeentebestuur Ruiselede organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving van een
(m/v):

BELEIDSCOÖRDINATOR RUIMTE – NIVEAU A1a-A3a
(bachelors ook toegelaten mits ervaring en het slagen in een niveau-of
capaciteitstest)
(met aanleg van een werfreserve van 3 jaar)
Als Beleidscoördinator Ruimte sta je in voor een efficiënte en vlotte aansturing van de dienst Ruimte
(omgeving, mobiliteit, technische dienst). Je geeft leiding aan een team van deskundigen en
administratieve medewerkers. Daarnaast sta je ook in voor het gebouwenbeheer en begeleid je
clusterbrede projecten inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit.
Profiel:






Je bent houder van een masterdiploma met een link naar 1 van de bevoegdheidsdomeinen
(vb. architect, ruimtelijke planning, …), ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een
diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair
onderwijs. Bachelors worden toegelaten tot de selectieprocedure, mits je beschikt over
minstens 5 jaar relevante beroepservaring en slaagt voor een niveau- of capaciteitstest.
Je hebt bij voorkeur goede kennis van de geldende Vlaamse reglementering inzake ruimtelijke
planning.
Je hebt bij voorkeur enkele jaren relevante beroepservaring.
We hechten veel belang aan een sterke betrokkenheid met onze gemeente.

Wij bieden jou:






Een uitdagende job in een stabiele, kleine organisatie.
Een voltijdse tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur
Een aantrekkelijk bruto maandsalaris van min. € 3.107,98 (A1a) en max. € 5.469,20 (A3a).
Relevante anciënniteit kan in rekening gebracht worden.
Een gunstige verlofregeling, aantrekkelijk uurrooster, maaltijdcheques,
hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, 2de pensioenpijler, sociale dienst.

Interesse?:
Solliciteren kan door uw motivatiebrief met CV en een kopie van het gevraagde diploma uiterlijk op
14/10/2019 :
- Via aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs over te maken aan het College van
Burgemeester en Schepenen, Markt 1, 8755 Ruiselede
- Via email: personeel@ruiselede.be
Vanaf tenminste 20 kandidaten kan een preselectie plaatsvinden.

Meer info over de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving en examenprogramma
kan u bekomen bij de personeelsdienst op 051 70 84 11 / personeel@ruiselede.be of via de
gemeentelijke website: www.ruiselede.be.

