
GEMEENTE ZELZATE 

 
Het Gemeentebestuur van Zelzate gaat over tot de contractuele aanwerving van 

1 HALFTIJDS (MEEWERKEND) DIENSTHOOFD BURGERZAKEN/ONTHAAL (M/V/X) 
VOOR ONBEPAALDE DUUR - NIVEAU C4-C5 

en aanleg van een wervingsreserve voor de duur van 2 jaar 

VOORWAARDEN: 
− Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking 
− De burgerlijke en politieke rechten genieten 
− Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie 
− Beschikken over de vereiste taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in 

bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 
− In het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs 
− Slagen voor de selectieprocedure (die bestaat uit een schriftelijk en mondeling examen) 
− Minimaal 3 jaar relevante beroepservaring; onder relevante beroepservaring wordt het volgende 

verstaan: werkervaring in een functie die én naar diplomaniveau én naar functie-inhoud betekenisvol is 
voor de vacante functie bij het gemeentebestuur. Deze beroepservaring kan bij een overheid, in de 
privésector of als zelfstandige zijn opgedaan. 

TAKEN: 
Je coördineert en organiseert als meewerkend diensthoofd de dagelijkse werking van de dienst burgerzaken 
en onthaal. Samen met je team in voor de continuïteit van een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke 
dienstverlening aan de burger. De volledige functieomschrijving is te vinden op de gemeentelijke website: 
www.zelzate.be.  
Voor algemene informatie i.v.m. de betrekking: personeelsdienst gemeentebestuur Zelzate (tel. 
09/342.29.30). 

AANBOD: 

− Halftijds contract voor onbepaalde duur (19/38)   - Glijdend uurrooster 

− Salaris op basis van weddeschaal C4 – C5 (bruto maandwedde min. 2.691,29 euro en max. 3.851,96 euro, 
om te rekenen naar een halftijdse prestatiebreuk) 

− Relevante beroepservaring vanuit de overheid kan volledig meegenomen worden, die uit de privésector is 
beperkt tot 15 jaar 

− Maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, terugbetaling kosten woon-werkverkeer 
openbaar vervoer 

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk examen dat zal doorgaan op vrijdag 9 oktober 2020 van 
13u30 tot 16u30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate en een mondeling 
examen dat zal plaatsvinden op dinsdag 27 oktober 2020 in de namiddag. Exact tijdstip wordt later 
meegedeeld. 
Voor het schriftelijk examen geven we alvast onderstaande leerstof mee: 
- vreemdelingenwetgeving: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Pages/Wetgeving.aspx 

→ vreemdelingenwetgeving (wet + KB) beperkt tot de EU onderdanen 

- onderrichtingen bevolking: 
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/bev/onderrichtingen/onderrichtingen-bevolking-
31032019.pdf 

→Deel I: Hoofdstukken 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10 
→Deel III 

- omzendbrief van de rijbewijzen: 
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijzen/info_enkel_voor_de_gemeenten/omzendbrieven  
-> Rijbewijs: Hoofdstuk 17 tot en met hoofdstuk 26 (grote lijnen) 
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Bezorg ons uw kandidatuur, vergezeld van een curriculum vitae, kopie van uw diploma en een uittreksel uit 
het strafregister - model 1 van max. 3 maanden oud, tegen uiterlijk 22 september 2020 (datum e-registratie 
of poststempel is bepalend): 
- via elektronische sollicitatie op: https://www.jobsolutions.be/register/6179  
- per e- mail: elien@assolutions.be  
- per brief: Elien Van Ranst, A&S Solutions, Kokerstraat 2a, 9750 Kruisem 
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