
 
 
 

 

 
 
Het Gemeentebestuur Lubbeek werft aan: 
 
 
1 ADMINISTRATIEF MEDEWERKER GIM cel ondersteuning (M/V) - niveau C - in deeltijds verband (19 
uren/week) -  contractueel verband voor onbepaalde duur. 
Vacaturenummer: SC 28012019 
 
Locatie tewerkstelling: Gemeentelijke werkplaats, Bollenberg 86 te 3210 Lubbeek  
                           
Doel van de functie en taak: 
Voorbereiden, opvolgen en afwerken dossiers van de dienst gemeentelijke infrastructuur en 
milieubescherming (openbare werken aan wegen- en rioleringswerken, aanleg voet- en fietspaden, 
gemeentegebouwen en –eigendommen, nutsleidingen, waterlopen, rioleringen. 
Voorbereiden, opvolgen en afwerken dossiers van milieu (uitgezonderd milieuvergunningen) landbouw en 
dierenwelzijn). 
 
Aanwervingsvereisten: 
• Je beschikt over een diploma van het hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs. 
• Je bent een nauwgezette, flexibele, klantvriendelijke en stressbestendige collega.  
• Relevante beroepservaring is een pluspunt.  Aan de hand van een gedetailleerd attest kunnen 

dienstjaren bij een vorige werkgever meegeteld worden. 
• Je beschikt over een getuigschrift van goed gedrag en zeden (uittreksel uit het strafregister). 
• Je voldoet aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden,  o.a. slagen in een selectieproef         

bestaande uit een schriftelijk- en een mondeling onderdeel 
• Aanleg van een wervingsreserve voor de duur van 2 jaar 
 

                 Aanbod:  
• De gemeente biedt je een boeiende job aan.  
• Dit vertaalt zich in een competitieve verloning van een brutomaandsalaris (aanvangsalaris zonder 
dienstjaren bij vorige werkgever) van 963,69 euro (19/38u). 
• Je geniet ook tal van extralegale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding en terugbetaling kosten 
openbaar vervoer,  woon-werkverkeer, gratis hospitalisatieverzekering (na 1 jaar), opleidingen 
• Je werkt 19/38 in een vast uurrooster. 
• Je hebt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 
 
 Info : 
De algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en de functiebeschrijving zijn te verkrijgen bij de 
personeelsdienst. (tel. 016/47 97 76 - 77), e-mail : personeelsdienst@lubbeek.be 
                                               
 Solliciteren 
Je kandidatuur (sollicitatiebrief met vermelding van het vacaturenummer) met CV, een kopie van je 
diploma en een uittreksel uit het strafregister bezorg je via het e-mailadres personeesldienst@lubbeek.be, 
per post aan het College van burgemeester en  schepenen,  Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek (poststempel 
geldt als bewijs van de tijdige indiening van uw kandidatuur) of door afgifte op het gemeentehuis ten 
laatste op 1 maart 2019. 
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