
1 Arbeider Technische dienst

1 Administratief medewerker  
Onthaal

2 Administratief medewerkers 
dienst Burgerzaken

Niveau: C1-C3 • Voltijds contractueel verband, onbepaalde duur • Brutomaandwedde volgens barema 
(min. € 1.889,55 – max. € 3.458,36). 
 
Jouw functie: Je staat naar best vermogen in voor de administratieve taken van jouw dienst teneinde een 
efficiënte en effectieve afhandeling van de dossiers te bevorderen • Je draagt bij tot een positief imago van 
de dienst en het gemeentebestuur in het algemeen.

Aanwervingsvoorwaarden: • Houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs • Slagen in een 
selectieprocedure (schriftelijke proef, op 25/10 voor Onthaal en op 27/10 voor Burgerzaken, en mondelinge 
proef).

Niveau: D1-D3 • Voltijds contract onbepaalde duur • Brutomaandwedde: min. € 1.854,59 – max. € 2.886,62.

Jouw functie: Je staat naar best vermogen in voor het opknappen, herstellen en onderhouden van 
het gemeentelijk patrimonium, teneinde een verzorgde en veilige gemeentelijke infrastructuur en 
accommodatie te verzekeren. Je draagt bij tot een positief imago van de dienst en het gemeentebestuur in 
het algemeen.

Aanwervingsvoorwaarden: • Geen diploma of studiegetuigschrift vereist • Slagen in een selectie-
procedure (praktische en mondelinge proef). 

Wij bieden: Wedde volgens barema, maaltijdcheques (€ 8), terugbetaling openbaar vervoer woon-
werkverkeer, fietsvergoeding, 2de pensioenpijler. Voor meer informatie en een functiebeschrijving kan je 
terecht op 02/658 28 47, via personeelsdienst@hoeilaart.be of www.hoeilaart.be/vacatures. 
 
Interesse? De kandidatuurstellingen met cv (en kopie van je diploma voor de administratieve profielen) worden 
verwacht ten laatste op 20 oktober 2017 om 16 uur voor de functie van Onthaal en ten laatste op 23 
oktober 2017 om 16 uur voor de functies van Burgerzaken en Arbeider. Je brief is gericht aan het college 
van burgemeester en schepenen, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart. Je kan deze ook komen afgeven op het 
secretariaat (gemeentehuis). Solliciteren kan ook via e-mail: personeelsdienst@hoeilaart.be.

Het gemeentebestuur van Hoeilaart wil overgaan tot de aanwerving van (m/v):


