Lokaal bestuur Herenthout werft aan (m/v/x):

Bemiddelaar omgeving
contract onbepaalde duur ● voltijds ● B1-B3
Wil jij meewerken aan een duurzame & veilige woon-, werk- en leefomgeving, nu en morgen? Ben je iemand die heldere
analyses maakt? Zou jij op een onderbouwde en genuanceerde manier kunnen zorgen voor de naleving van
stedenbouwkundige regels en milieuvoorschriften? Dan ben jij de nieuwe collega die we zoeken!

Functie
In eerste instantie ligt je focus op toezicht, sensibiliseren, preventie en zachte handhaving. Je fungeert hierbij als lokaal
aanspreekpunt en bemiddelaar en je profileert je als een veelzijdig trekkersfiguur die oplossingsgericht te werk gaat, vlot
kan communiceren en samenwerken met verscheidene actoren, zoals het beleid, de interne diensten, externe partners
en de burger.

Profiel
•

•

Diploma
o Je hebt een Bachelor diploma / hoger onderwijs korte type (of gelijkgesteld)
o Je hebt een diploma secundair onderwijs én drie jaar relevante beroepservaring
o Houder van het bekwaamheidsbewijs toezichthouder milieuhandhaving of je bent bereid dit op korte
termijn te behalen. Het volgen van de opleiding kan tijdens de werkuren en we nemen de kosten op
ons.
o Ervaring in de job is een meerwaarde, maar niet noodzakelijk. Veel meer dan kennis zijn jouw motivatie,
interesse, leergierigheid en aanpak voor ons van tel !
Sterktes
o Je bent empathisch en je hebt een sterk inlevingsvermogen
o Je bent flexibel/veranderingsbereid (occasioneel avondwerk), functioneert zowel goed in team als
zelfstandig
o Je bent klantgericht en je reageert vriendelijk en gepast
o Je bent een echte initiatiefnemer/neemster, iemand die vlot communiceert en goed kan onderhandelen

Aanbod
•
•
•
•

loonbarema B1-B3 met overname van relevante ervaring (je kan een loonsimulatie opvragen)
goede work-life balans door glijdende uren, thuiswerk, interessante verlofregeling en filevrije locatie
je komt terecht in een ervaren en dynamisch team waar je begeleiding en opleidingskansen krijgt
maaltijdcheques (8€), fietsvergoeding, ecocheques, 2de pensioenpijler en hospitalisatieverzekering

Vragen? Contacteer Jente Vermeulen, departementshoofd omgeving via 014/50.21.21 of via
jente.vermeulen@herenthout.be
We organiseren voor deze functie ook een infoavond op maandag 10 oktober 2022 om 19.00 uur in de gemeentelijke
Feestzaal, Bouwelse Steenweg 10 te Herenthout.

Solliciteer nu: bezorg je cv, motivatiebrief en een kopie van je diploma via het online sollicitatieformulier op
www.herenthout.be/eloket/sollicitatie-bemiddelaar/ ten laatste op 16 oktober 2022.

Meer info op www.herenthout.be/vacatures

