
 

Gemeentebestuur Schilde 

AANGEBODEN FUNCTIE VIA AANWERVING 

Functienaam Projectleider openbare werken A1-A3 

Functie Projectleider openbare werken 

Statuut Contractueel onbepaalde duur 

Type job Voltijds (38/38) 

Functieomschrijving Je bouwt mee aan onze openbare wegen, fietspaden, gebouwen en 
rioleringen. 
 
Je taken zijn onder meer: 

• Je coördineert het volledige proces openbare werken die niet in 
eigen beheer wordt uitgevoerd, van het advies over uitbesteding tot 
de oplevering en evaluatie van de werf. 

• Je maakt lastenboeken voor openbare werken, samen met 
studiebureaus en architecten, en bewaakt de kwaliteit van de 
geleverde werken door werfoverleg en werftoezicht. 

• Je beheert de budgetten en bent aanpreekpunt voor interne en 
externe partners voor je projecten.   

• Je draagt op een positieve manier de realisaties op gebied van 
openbare werken uit, zowel via inwonersparticipatie, rapportage 
aan het bestuur, als in de relaties met andere overheden en 
nutsmaatschappijen. 

Algemene toelatings- en 
aanwervingsvoorwaarden 

Algemene voorwaarden 

• Burgerlijke en politieke rechten genieten. 

• Van onberispelijk gedrag zijn. Een uittreksel uit het Strafregister van 
het gemeentebestuur van de woonplaats is vereist en mag niet 
ouder zijn dan 3 maanden. Als daarop een ongunstige vermelding 
voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting 
voorleggen. 

• Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in 
overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van 
het personeelslid bij de uitvoering van het werk. 

• Voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de 
wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken gecoördineerd op 
18 juli 1966. 

Extra specifieke voorwaarden voor een statutaire functie: 

• onderdaan zijn van de EER of van de Zwitserse Bondsstaat. 

Aanbod en voordelen Wij bieden een verantwoordelijke job in een hecht en ervaren team, die 
je perfect kan combineren met een gezinsleven. 
 

• Geïndexeerd bruto maandsalaris:  
min. 3.170,07 euro – max. 5.578,45 euro. 

• Alle overheidservaring en max. 10 jaar relevante ervaring in de 
privésector tellen mee voor de berekening van het loon. 

• Maaltijdcheques van 8 euro. 

• Hospitalisatieverzekering. 

• Fietsvergoeding en terugbetaling openbaar vervoer voor woon-
werkverkeer. 

• Glijdende werkuren. 

• Permanente bijscholing voor je vakgebied. 

Plaats van tewerkstelling 2970 Schilde 

Bereikbaarheid Met het openbaar vervoer: bushalte vlakbij 
Met de fiets: fietsenstalling beschikbaar 
Met de wagen: parking beschikbaar 



GEZOCHT PROFIEL   

Werkervaring & Studies Houder zijn van: 

• Masterdiploma of een diploma van universitair onderwijs of van 
hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair 
onderwijs, bij voorkeur in een bouwtechnische opleiding 
(landmeter, bouwkunde, architectuur, …). 

• Ervaring in deze sector is een pluspunt. 

Competenties • Integriteit en focus op het algemeen belang. 

• Projectmatig werken. 

• Sterke technische bagage en inzicht voor overheidsopdrachten en 
op de werf. 

• Sociale en communicatieve vaardigheden. 

• Veerkracht en probleemoplossend vermogen. 

SOLLICITATIEPROCEDURE  

Verloop • Schriftelijke proef: donderdag 4 november 2021 om 19 uur in het 
gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30 te 2970 Schilde 

• Mondelinge proef: donderdag 18 november 2021  
• Psychotechnische screening voor de twee best scorende kandidaten 

KANDIDATUUR INDIENEN  

Hoe  Bezorg je kandidatuur (cv, motivatiebrief en kopie van diploma) enkel 
via het webformulier dat je vindt op 
www.schilde.be/projectleideropenbarewerken 

Uiterste datum Woensdag 27 oktober 2021 

MEER INFORMATIE  

Contact Personeel en organisatie 
Ria Jacobs  
03 380 16 24 
personeel@schilde.be 

 

http://www.schilde.be/projectleideropenbare
mailto:personeel@schilde.be

