
GEMEENTE ZELZATE 

 

Het gemeentebestuur van Zelzate zoekt: 

EEN AFDELINGSHOOFD WELZIJN / DIENST WELZIJN (m/v/x) 
voltijds | statutair | A-niveau  

met aanleg van een wervingsreserve van 1 jaar 
Functie:  
Verantwoordelijk voor het helpen uitstippelen en uitvoeren van het sociaal beleid van de 
gemeente en het OCMW.  
Coördineren van de werkzaamheden van de sociale dienst.  
Het team maatschappelijk werkers in staat stellen het recht op maatschappelijke dienstverlening 
te verzekeren aan cliënten.  
Een kwaliteitsvolle sociale dienstverlening stimuleren.  
De beleidsorganen voorzien van alle nuttige informatie voor beleidsvoering m.b.t. 
maatschappelijke dienstverlening. 
 
Voorwaarden: 

− een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (a.h.v. 
een uittreksel uit het strafregister – model 1 - dat actueel is en max. 3 maanden oud is) 

− de burgerlijke en politieke rechten genieten 
− lichamelijk geschikt zijn 
− in het bezit zijn van een masterdiploma of een diploma hoger onderwijs van het lange type dat 

gelijkgesteld werd met universitair onderwijs 
− in het bezit zijn van een rijbewijs B 
− slagen in een selectieprocedure (schriftelijk gedeelte, mondeling gedeelte, assessment center) 

 
Aanbod:  

− een afwisselende functie met ruime verantwoordelijkheid  

− een aantrekkelijk loon: niveau A1 – A3 (bruto maandwedde: min. 3.107,98 en 5.149,15 EUR, 
afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit)  

− bijkomende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques van 8 euro, hospitalisatieverzekering, 
fietsvergoeding  

− een interessante verlofregeling en glijdende werktijden 

− relevante beroepservaring kan in aanmerking genomen worden (privé: tot 15 jaar, overheid: 
volledig) 

 
Interesse? Er kan ingeschreven worden tot uiterlijk 7 november 2019. 

Enkel geldige kandidaturen worden in aanmerking genomen.  
Voor een geldige kandidatuur bezorg je gelijktijdig je CV, motivatiebrief, kopie van je diploma, 
kopie van je rijbewijs en een uittreksel uit het strafregister - model 1 (dat actueel en niet ouder 
dan 3 maanden is) per post of persoonlijk tegen ontvangstbewijs aan: 
Het College van burgemeester en schepenen, t.a.v. de personeelsdienst, p/a. Kleine 
Landeigendomlaan 2A te 9060 Zelzate of via e-mail: personeelsdienst@zelzate.be. 
Voor meer info over de functie kan je terecht bij de algemeen directeur (09/342 20 25) 
Voor meer info over het selectieprogramma kan je terecht bij de personeelsdienst (09/342 29 20) 
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