
 

Technisch medewerker groen D1-D3 

Voltijdse functie met contract van onbepaalde duur 

Samen met collega’s sta je mee in voor de goede uitvoering van groenaanleg en onderhoud 
en voor het grafdelven (sporadisch te werken op zaterdag).   
 

Profiel 

Je bent hulpvaardig en vriendelijk mét de nodige vakkennis én in het bezit van rijbewijs B. 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 

Technisch medewerker bouw-metser-wegenwerker D1-D3 

Voltijdse functie met contract van onbepaalde duur 

Als vakman sta je mee in voor onderhoud, herstellingen en verbouwingen van de 
gemeentelijke gebouwen en wegeninfrastructuur.   
 

Profiel 

Je bent hulpvaardig en vriendelijk mét de nodige vakkennis én in het bezit van rijbewijs B 

(indien het rijbewijs dateert van voor 1 januari 1989) of rijbewijs B-E (indien het rijbewijs 
dateert van na 1 januari 1989) of te behalen binnen het jaar. 

 
 

 

Technisch medewerker bouw-schilder D1-D3 

Voltijdse functie met contract van onbepaalde duur 

Als vakman sta je mee in de goede uitvoering van werken in eigen beheer, in hoofdzaak 
schilderwerken.  Daarnaast sta je mee in voor het onderhoud en de herstellingen van de 
gebouwen en wegeninfrastructuur van de gemeente. 
 

Profiel 

Je bent hulpvaardig en vriendelijk mét de nodige vakkennis én in het bezit van rijbewijs B. 
 
 

 
 

Ben je enthousiast voor één van deze functies? 

 
Solliciteer dan door: 

• je motivatiebrief 

• het standaard sollicitatieformulier  

• een uittreksel uit het strafregister (bij de dienst burgerzaken van je gemeente) 

• een kopie van het gevraagde rijbewijs (B of BE) 
 
uiterlijk 11 september 2019  te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentepark 1, 
2990 Wuustwezel. 

 

Meer info 

Elke betrekking is voltijds en contractueel.  Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd. 
Overname van alle relevante anciënniteit is mogelijk! 
De bekwaamheidsproeven zullen doorgaan begin oktober 2019. 

 
De volledige aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijvingen, examenprogramma’s en 

sollicitatieformulier zijn te bekomen op de personeelsdienst, tel. 03 690 46 19, 
personeel@wuustwezel.be of op www.wuustwezel.be bij vacatures 
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