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De gemeente Lubbeek werft aan: 

 
1 BEHEERDER VRIJE TIJDSINFRASTRUCTUUR (M/V/X) - niveau B1 – B3 - in voltijds contractueel 
verband (38 uren/week) – contract onbepaalde duur. 
Vacaturenummer:23032020 
 
Locatie tewerkstelling:  Gemeentehuis – Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek 
 
Visie en missie van het lokaal bestuur Lubbeek 
Het lokale bestuur van Lubbeek wil bijdragen tot het welzijn van haar burgers en medewerkers. Ze 
wil haar bevoegdheden uitoefenen op een doeltreffende manier, in volle transparantie en dicht bij 
de burger. De burger betrekken bij het beleid, duurzame beslissingen nemen met respect voor mens 
en milieu en onze middelen efficiënt inzetten, daar gaan we voor! Lubbeek zal zo een aangename, 
veilige, sociale, warme en groene gemeente blijven waar het aangenaam wonen, leven, werken en 
ontspannen is. 
 
Momenteel loopt er een traject richting een innovatieve arbeidsorganisatie om deze visie te 
realiseren. Naast de focus op de interne en de externe klant vormen de volgende waarden en 
principes de bouwstenen van onze organisatie in verandering: 

 RESPECT - iedereen is gelijkwaardig 

 SAMEN (-horigheid) – iedereen is betrokken 

 VERTROUWEN - wederzijds vertrouwen geeft mensen positieve energie én kracht! 

 DOELGERICHT - we doen wat we moeten doen én doen dit op een zo efficiënt mogelijke 
manier. 

 DYNAMISCH – verandering en innovatie 
 
Deze waarden en principes noemen we ook ons ethisch kompas. 
 

Taakomschrijving - wat houdt de functie concreet in: 
De functiehouder is coördinator van alle vrije tijdsinfrastructuur van de gemeente. 
De gemeente streeft ernaar om zo veel mogelijk inwoners in kwaliteitsvolle infrastructuur aan het 
sporten te brengen. Kerntaken hier zijn het ondersteunen van sportclubs, sportpromotie (organisatie 
en ondersteunen van sportactiviteiten voor alle gemeentelijke doelgroepen) en beheer en 
onderhoud sportinfrastructuur en sportmateriaal.   
 

Aanwervingsvereisten: 

 Je beschikt over een bachelordiploma of gelijkgesteld. 

 Je bent een nauwgezette, flexibele, klantvriendelijke en stressbestendige collega. 
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 Relevante beroepservaring is een pluspunt. Nuttige beroepservaring uit de privésector of als 
zelfstandige kunnen tot maximum van 12 jaar in aanmerking worden genomen. Diensten 
gepresteerd bij een ander bestuur in eenzelfde functie worden volledig in aanmerking genomen. 

 Je hebt kennis van de regelgeving (o.a. OCMW- en gemeente wetgeving, …). 

 Je bent discreet en sociaalvaardig. 
 

 Aanbod:  

 Contract van onbepaalde duur. 

 De gemeente biedt je een boeiende job aan.  

 Een aantrekkelijk verloningspakket in een dynamische werkomgeving. 
Salarisschaal volgens schaal B1 - B3 (aanvangsloon tussen € 2460,78 – € 4146,34 bruto) waarbij 
relevante beroepservaringsjaren (max. 12 jaar) meegenomen worden.  

 Je geniet ook tal van extralegale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding en terugbetaling 
kosten openbaar vervoer woon-werkverkeer, gratis hospitalisatieverzekering, opleidingen. 

 Je werkt 38/38 in een flexibel uurrooster. 
 
Info: 
De algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en de functiebeschrijving zijn te verkrijgen bij 
de personeelsdienst personeelsdienst@lubbeek.be 
 
Solliciteren 
Je kandidatuur (sollicitatiebrief met CV, een kopie van je diploma en een uittreksel uit het 
strafregister) bezorg je via het e-mailadres personeelsdienst@lubbeek.be, per post aan het College 
van burgemeester en schepenen Lubbeek, Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek (poststempel geldt als 
bewijs van de tijdige indiening van uw kandidatuur) of door afgifte op het gemeentehuis – OCMW 
ten laatste op 15 mei 2020. 
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