
 

Hartje Hageland is een intergemeentelijke samenwerking rond wonen van de gemeenten Bekkevoort, 

Glabbeek, Kortenaken, Lubbeek en Tielt-Winge.  

 

Wij zijn op zoek naar : 

 

 

1 deeltijdse medewerker woonloket voor ‘Hartje Hageland’ 

(B1-B3) – 19/38u - contract van bepaalde duur 

 

 

 

Jouw profiel 

 

Ben jij? 

 

Een enthousiast en energiek persoon met een een diploma of getuigschrift niveau B - HOKT-diploma 

(bachelor of gelijkwaardig)? Heb je een rijbewijs B en een eigen wagen?  

Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie om klanten zo optimaal 

mogelijk te woord te staan? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren. 

 

Jouw functie 

- Je verzorgt het wooninfopunt in de vijf gemeenten  

- Je geeft basisinformatie aan de inwoners met woonvragen (over premies rond wonen en 

huisvesting, sociale woningen, woningaanpassingen, …) 

- Je helpt inwoners bij het invullen van documenten 

- Je beschikt over administratieve vaardigheden en kan vlot overweg met informaticatoepassingen 

(office/internet/sociale media) 

 

 

Ons aanbod 
 

Wat bieden wij jou? 

 

- Een afwisselende en boeiende job in een uitdagend en aangenaam werkklimaat 

- Grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in de job 

- Je krijgt een opleiding 

- Werken in een enthousiast team 

- Een deeltijds contract van bepaalde duur ter vervanging van een zwangerschapsverlof  en 

aaneensluitend 4 maanden ouderschapsverlof (begin looptijd van het contract: van 1 januari 

2020) 

- 19 uren werkweek 

- Prestaties te verrichten elke voormiddag, (heel occasioneel avondwerk) 

- Salarisschaal B1-B3, brutowedde 1206,24 euro, afhankelijk van aanvaarding van relevante 

anciënniteit en werkervaring 

- Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding 

- Gratis hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques per gepresteerde dag 

- Een aantrekkelijke verlofregeling 

 



 

 

 

Jouw reactie 

 
Overtuigd? 

 

- Je kan solliciteren door je motivatiebrief met CV samen met een kopie van het vereiste 

diploma, kopie van het rijbewijs B en een uittreksel van het strafregister model 1 ten laatste 

13 december 2019 te bezorgen (datum van de poststempel/mail geldt in elk geval als datum 

van verzending). 

 

- Je sollicitatie kan je per aangetekende zending of mail richten aan: IGS Hartje Hageland, t.a.v. 

het beheerscomité, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge – personeelsdienst@tielt-winge.be 

- Opgelet, bij een onvolledige of laattijdige kandidatuur word je niet uitgenodigd voor de 

selectieprocedure. 

 

Selectieprogramma 

 

- Na interne selectie van de ontvangen sollicitaties zal er worden overgegaan tot een grondig 

sollicitatiegesprek, de datum van het gesprek wordt later bekendgemaakt. 

- Bij vragen kan je contact opnemen met Tina Vander Meeren, coördinator IGS Hartje Hageland 

op 016 63 95 62 of met de personeelsdienst van de gemeente Tielt-Winge op 016 63 95 47 
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