
Wil je meewerken aan een creatieve, enthousiaste en bruisende gemeente? 
Sta je ook achter een duurzaam en efficiënt werkende overheid, met een 

hart voor mensen, die samen met burgers aan oplossingen werkt?  
Dan ben je in Gavere aan het juiste adres!
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    Jong of oud, man of vrouw, bruin of blond,  
met beperking of kerngezond,  

het maakt niet uit …   
in Gavere telt talent  

en wie je bent.

De functie
Je maakt deel uit van het team construct, dat zorgt voor 
het duurzaam onderhoud van wegen en gebouwen. Je 
verleent wanneer nodig ondersteuning aan de andere 
teams van de technische dienst. 

Jouw profiel
• je hebt geen diploma nodig, stielkennis staat voorop

• je beschikt minstens over een rijbewijs C (CE)
• functie niveau D:  je hebt goede kennis over het 

plaatsen van verhardingen, betegeling, lijnvormige 
elementen en metselwerken

• functie niveau E: je hebt basiskennis over onderhoud 
van gebouwen

• je kan zowel zelfstandig als in team werken
• je bent ordelijk en je werkt nauwkeurig

Wij bieden
• een boeiende voltijdse job met interessant uurrooster
• indiensttreding: van zodra beschikbaar
• verloning weddeschaal D1 – D3: bruto wedde 

tussen 1.920 en 3.000 euro per maand, verloning 
weddenschaal E1 – E3: bruto wedde tussen 1.920 
en 2.400 euro per maand (pers. berekening op 
aanvraag)

• mee te rekenen anciënniteit: overheid volledig,  
privé maximaal 6 jaar

• extra: fietsvergoeding, maaltijdcheques, 
hospitalisatieverzekering, 34 verlofdagen, …

Interesse? 

Bezorg je sollicitatiebrief en cv ten laatste op 17 juni 2020 
aan het College van Burgemeester en Schepenen, Markt 1 
te 9890 Gavere of via serge.ronsse@gavere.be.

Je moet slagen in een selectieprocedure van niet-
vergelijkende aard. Er wordt een wervingsreserve 
aangelegd voor 2 jaar.

Heb je nog vragen? Contacteer algemeen directeur Serge 
Ronsse via 09 389 29 00 of serge.ronsse@gavere.be.
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