
 

Gemeentebestuur Schilde 

AANGEBODEN FUNCTIE VIA INTERNE MOBILITEIT 

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. 
 
Jouw taken zijn onder meer: 

• Je coördineert het volledige proces openbare werken die niet in 
eigen beheer worden 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 bepalingen 
voor interne mobiliteit 

Je komt in aanmerking voor deelname aan de procedure interne 
mobiliteit als: 

• Je een vast aangesteld personeelslid bent, ongeacht jouw 
administratieve toestand. 

• Je een contractueel personeelslid bent dat aan één van volgende 
criteria beantwoordt: 

a. Je bent na 1 januari 2009 aangesteld na een aanwervings- 
en selectieprocedure als vermeld in titel 2, hoofdstuk II en 
III van de rechtspositieregeling. 

b. Je bent voor 1 januari 2009 aangesteld na een externe 
bekendmaking van de vacature en volgde een 
gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op 
vacatures in statutaire betrekkingen. 

Voorwaarden voor 
interne mobiliteit 

Medewerkers met: 

• een A-functie die slaagden voor een A-examen 

• minimaal 2 jaar relevante ervaring op niveau A (graadanciënniteit) 

• een gunstige evaluatie bij de laatste evaluatie. 

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

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

• Maaltijdcheques van 8 euro. 

• Hospitalisatieverzekering. 

• Fietsvergoeding en terugbetaling openbaar vervoer voor woon-
werkverkeer. 

• Glijdende werkuren. 

• Permanente bijscholing voor jouw 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   

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  

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

• Mondeling proef: donderdag 18 november 2021  

• Psychotechnische screening voor de twee best scorende kandidaten 

KANDIDATUUR INDIENEN  

Hoe  Bezorg jouw kandidatuur (cv en motivatiebrief) enkel via het formulier 
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 
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