
 

 

 
 

Lokaal Bestuur Zelzate gaat over tot de aanwerving van  

1 TIJDELIJK HALFTIJDS (19/38) TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK/LOGISTIEK  

OP NIVEAU E1-E3 (M/V/X) VOOR HET LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE KASTANJE 

en aanleg van een wervingsreserve van 1 jaar 

VOORWAARDEN: 

• een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (a.d.h.v. een 

uittreksel uit het strafregister dat max. 3 maanden oud is) 

• de burgerlijke en politieke rechten genieten 

• medisch geschikt zijn  

• geen diplomavereiste 

• slagen in een selectieprocedure (bestaande uit een sollicitatiegesprek dat zal doorgaan op 25/08/2022, de 

kandidaten zullen telefonisch uitgenodigd worden) 

• ervaring is een pluspunt 

 

TAKEN: 

Naast het onderhoud van de lokalen van het gebouw heb je andere logistieke taken o.a. boodschappendienst, 

instaan voor de maaltijdbedeling aan de bezoekers, openhouden van de bar: bediening, aanvullen voorraad en 

afsluiten kassa.  

 

AANBOD: 

• Een halftijds contract voor bepaalde duur (4 maanden) als technisch beambte schoonmaak/logistiek (de 

werkuren situeren zich ofwel in de voormiddag: van 9.00u -12.48 uur ofwel in de namiddag van 13:12u – 

17.00 uur 

• Salaris op basis van weddeschaal E1-E3 (bruto maandwedde min. € 2.080,80 en max. € 2.355,62 om te 

rekenen naar een halftijdse prestatiebreuk)  

• Maaltijdcheques, ecocheques, fietsvergoeding, terugbetaling kosten woon-werkverkeer openbaar vervoer 

• Relevante beroepservaring vanuit de overheid kan volledig meegenomen worden, die uit de privésector is 

beperkt tot 15 jaar 

Voor algemene informatie i.v.m. de betrekking kan u zich wenden tot Pascale Aelbrecht, Centrumleidster 
van het dienstencentrum via tel: 09 250 03 14 
 

Bezorg ons uw kandidatuur vergezeld van uw CV en uittreksel uit het strafregister – model 1 dat max. 3 

maanden oud is (! enkel volledige kandidaturen komen in aanmerking) 

ten laatste op 23/08/2022 (datum poststempel is bepalend):  

• per brief: Lokaal Bestuur Zelzate t.a.v. de personeelsdienst, Grote Markt 1, 9060 Zelzate,  

• per mail: personeelsdienst@zelzate.be 
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