
GEMEENTE WUUSTWEZEL
ZOEKT JOBSTUDENTEN

Je studeert nog en je wil werken als jobstudent om je eerste werkervaring op te doen?
Dan hebben we volgende aanbiedingen voor je klaar staan:

DIENST VRIJE TIJD

DIENST OPENBARE WERKEN

Je bent graag betrokken bij de organisatie van speelpleinwerking, sport- en 
spelactiviteiten en culturele manifestaties? Je bent vlot in de omgang met kinderen? 
Werken in teamverband doe je graag? Telefonische contacten leggen met allerlei 
instanties vind je leuk? Je hebt een vlotte pen voor de opmaak van artikels, folders, 
inschrijvingsformulieren enz.? Je kan goed overweg met diverse computerprogramma’s?  

Je antwoord is “ja” op al deze vragen?  De dienst vrije tijd is op zoek naar iemand zoals jij! 
 
Bijkomende gegevens:
• Tewerkstelling in juli, augustus of september
• Je hebt ten minste 1 jaar hoger onderwijs genoten
• Je hebt een rijbewijs B
 
Gesprekken vinden plaats op maandagavond 26 maart 2018 vanaf 18 uur.

Hou je van propere straten en pleinen, van gezellige en propere rustbanken en picknick-
tafels? Wil je mee instaan voor het onderhoud van het landelijke Wuustwezel?
Enige handigheid is je niet onbekend waardoor je zelf een creatieve oplossing kan vin-
den? Ben je graag in de buitenlucht?

Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Bijkomende gegevens:
• Tewerkstelling in de maand juli, augustus of september
• Je bent tenminste 18 jaar in 2018 en hebt bij voorkeur een rijbewijs B

Gesprekken vinden plaats op mandagavond 16 april 2018 vanaf 18 uur.

Heb je interesse voor deze vakantiejobs?
Bezorg je kandidatuur ten laatste 18 maart 2018 op volgende adres:  
Gemeentebestuur Wuustwezel, Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel.

Voeg zeker volgende zaken bij je kandidatuur:
• Het sollicitatieformulier voor jobstudenten
• Kopie van je rijbewijs (indien nodig)
• Kopie van je diploma (indien nodig)

Het brutoloon bedraagt €1847.  Let er wel op dat je maximum 475 uren 
mag werken, gespreid over het hele jaar.  Ook pas afgestudeerden mo-
gen nog werken!

Voor meer informatie kan je terecht op het gemeentehuis bij:
De personeelsdienst:   Ria Eyskens of Sandra Ceuppens 
    tel.: 03/ 690 46 19 (praktisch)
De dienst sport-jeugd-cultuur: Sarah Kennis 
    tel. 03/ 690 46 26 (inhoudelijk)
De dienst openbare werken:  Patrik Van Leuven 
    tel. 03/690 46 21 (inhoudelijk)


