Zwalm, groene en glooiende gemeente tussen de Schelde en de eerste kuitenbijters van de
Vlaamse Ardennen. Gekend om zijn pittoreske dorpskernen, de schilderachtige Zwalmbeek,
wandel- en ﬁetsplezier. Maar ook gekenmerkt door een dynamische gemeentewerking, een
steeds groeiende dienstverlening voor haar inwoners en bezoekers en een professioneel
en klantvriendelijk team van medewerkers. Het gemeentebestuur van Zwalm wenst haar
personeelsteam te versterken met een nieuwe collega (m/v):

Afdelingshoofd Grondgebiedzaken
voltijdse statutaire functie van onbepaalde duur • graad A1a-A3a
Functie
Als afdelingshoofd sta je in voor de coördinatie, dagdagelijkse leiding en vlotte werking van de
afdeling die bestaat uit de technische uitvoeringsdienst, de dienst omgevingsvergunningen, milieu/
containerpark en de dienst infrastructuur en mobiliteit. Je draagt bij aan een goed en proactief
beheer van het gemeentelijk patrimonium en kan strategisch meedenken met de organisatie als
lid van het managementteam. Je weet de beleidsdoelstellingen te vertalen naar operationele acties
voor jouw medewerkers en volgt de organisatie, planning en uitvoering van deze acties nauw op.
Proﬁel
Je bent gedreven en geëngageerd om de afdeling en het beleid mee vorm te geven • je beschikt
over uitstekende planningsvaardigheden • je fungeert als een coach die erover waakt dat er
resultaten geboekt worden • je bent stressbestendig en proactief • je weet waar je naar toe wil en
je kan door je communicatieve en sociale vaardigheden je team hiervoor warm maken.
Voorwaarden
Je beschikt over het diploma van industrieel ingenieur - richting bouwkunde en een
rijbewijs B.
Aanbod
Een aantrekkelijk loon (bruto geïndexeerd maandloon van min. € 2.987,26 en max. € 5.256,76), met
bijkomende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ﬁetsvergoeding, hospitalisatieverzekering
en terugbetaling kosten openbaar vervoer. Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een
wervingsreserve van 2 jaar.

INTERESSE?
Tot en met 27 november 2017 kan je online solliciteren via www.ccselect.be door je
motivatiebrief, je cv, een kopie van het gevraagde diploma, een kopie van jouw rijbewijs en
een uittreksel uit het strafregister te bezorgen. Bijkomende informatie kan je terugvinden op
www.ccselect.be. Voor vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of 02 467 35 40.
Het schriftelijk gedeelte zal doorgaan op maandag 11 december van 17u00 tot 20u00 in
het gemeentehuis van Zwalm.

