
 

Hartje Hageland is een intergemeentelijke vereniging opgericht ter ondersteuning van het woonbeleid 

van de gemeenten Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken, Lubbeek en Tielt-Winge.  

De gemeente Tielt-Winge, samen met IGS Hartje Hageland, is op zoek naar: 

 

1 deeltijdse contractueel administratief medewerker voor ‘Hartje Hageland’ 

(contractueel – onbepaalde duur – C1-C3 – 19/38) 

 

 

De voornaamste voorwaarden voor deze vacante betrekking zijn:  

- In het bezit zijn van een diploma of getuigschrift, dat minstens in aanmerking komt voor 

aanwerving in een betrekking van niveau C. 

- Je beschikt over een zeer goede gesproken/geschreven taalkennis van het Nederlands 

- Je bent in het bezit van een rijbewijs B en beschikt over een eigen vervoermiddel 

- Bijlage uit het strafregister – algemeen model (max. 3 maanden oud; te bekomen bij de dienst 

Bevolking & Burgerlijke Stand van uw gemeente) 

- Slagen in de selectieprocedure die bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte 

- Voldoen aan alle voorwaarden zoals omschreven in de rechtspositieregeling.  

 

Wat hebben wij u te bieden voor uw inzet:  

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

locatie 

- Een contractuele arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in de betrokken salarisschaal 

(bruto geïndexeerde aanvangswedde bedraagt 963,68 minimaal euro per maand).  

- Vorige dienstjaren uit de openbare sector worden gevalideerd alsook maximum 12 jaar 

relevante beroepservaring uit de privé-sector. 

- Andere geldelijke voordelen: gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of 

fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques per gepresteerde dag en diverse 

mogelijkheden om opleidingen te volgen. 

 

Jouw functie 

- Je verzorgt de administratieve opdrachten (praktische, administratieve en logistieke) binnen 

het project  

- Je kan vlot overweg met informaticatoepassingen en hebt een goede kennis van MS Office 

toepassingen (Word,Excel,…) 

- Je bent verantwoordelijk voor de administratieve en financiële opvolging van 

documentatie/klassement/archief 

- Je ondersteunt de coördinator en de deskundigen binnen het project 

- Je gaat zelfstandig aan de slag, werkt taken/opdrachten snel en correct uit en rapporteert aan 

de coördinator 

- Je verzorgt het onthaal van burgers en verwijst deze door naar collega’s of betrokken diensten 

- Je typt verslagen uit en doet de opvolging van dossiers 

- Je behartigt alle administratieve taken die voortvloeien uit gegevensverzameling, activiteiten en 

samenkomsten.  

- Je staat in voor de verzorging van de briefwisseling 

- Je neemt deel aan de teamvergaderingen  

- Je draagt klantvriendelijk- en hulpvaardigheid hoog in het vaandel 

 

Aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar.  



 

De volledige functiebeschrijving evenals alle andere bijkomende inlichtingen zijn beschikbaar via 

www.tielt-winge.be of te bekomen bij de personeelsdienst (tel. 016 63 95 63 of e-mail 

personeelsdienst@tielt-winge.be). De kandidaturen (motivatiebrief met gedetailleerd curriculum 

Vitae, diploma en uittreksel strafregister algemeen model) worden ingediend per e-mail, per 

aangetekende post of bezorgd door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het college van burgemeester 

en schepenen (t.a.v. de personeelsdienst), gemeentehuis, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge tegen 

uiterlijk 9 januari 2021; de datum van de poststempel geldt in elk geval als datum van verzending.  
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