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stad Borgloon
parel van haspengouw

werft aan:

HOOFD TECHNISCHE DIENST

NIVEAU Av • VOLTIJDS • CONTRACTUEEL • VERVANGINGSOVEREENKOMST ONBEPAALDE DUUR
FUNCTIE: • Je geeft leiding aan het personeel van de technische dienst en bent eindverantwoordelijke voor
de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het aan jou toegewezen beleidsdomein. • Je rapporteert
regelmatig en consequent aan de algemeen directeur en sectorcoördinator en informeert de bevoegde
schepen(en) omtrent de stand van zaken van lopende dossiers.
ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN: • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de
eisen van de functie • De burgerlijke en politieke rechten genieten • Medisch geschikt zijn voor de uit te
oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij
de uitvoering van het werk • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het
gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 • Voldoen aan de wettelijke
nationaliteitsvereisten.
SPECIFIEKE TOELATINGSVOORWAARDEN: • In het bezit zijn van een masterdiploma, ofwel een diploma
van het universitair onderwijs of van een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld
werd met universitair onderwijs: burgerlijk of industrieel ingenieur (alle richtingen toegelaten) • In het
bezit zijn van minstens een rijbewijs B.
AANBOD: • Voltijdse tewerkstelling op Av-niveau (Ws A1a-A3a) • Geïndexeerd brutomaandloon minimaal
€ 3.046,98 (je relevante ervaring bepaalt je salaris) • Maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering,
fietsvergoeding, interessante verlofregeling en flexibel werkrooster.
SOLLICITEREN? De kandidaturen voor deelname aan het examen moeten uiterlijk op 10.07.2018 aangetekend
worden verzonden (datum van poststempel geldt als bewijs), gemaild worden naar vacature@borgloon.be of
overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan het College van burgemeester en schepenen van Borgloon,
Speelhof 10, 3840 Borgloon, vergezeld van je sollicitatiebrief met duidelijke vermelding voor welke functie je
solliciteert + curriculum vitae + kopie diploma + kopie rijbewijs.
INFO: De toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving en inlichtingen kunnen bekomen
worden via de website (www.borgloon.be) of op de personeelsdienst, Kanunnikenhuis, Speelhof 10,
3840 Borgloon (012 67 36 84 - personeelsdienst@borgloon.be).
Stad Borgloon vindt je kwaliteiten belangrĳker dan je leeftĳd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.
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