Het lokaal Bestuur Temse organiseert een selectie voor de functie van:

Duurzaamheidsambtenaar en dierenwelzijn
(B1-B3)
Contractueel, voltijds
onbepaalde duur
Functie
• Je staat in voor de uitbouw van een strategisch duurzaamheidsbeleid en voor de realisatie van concrete
duurzaamheidsprojecten
• Jouw focus hierbij ligt zowel op de eigen werking, als op het verbreden van het draagvlak bij verschillende
doelgroepen.
• Het is een coördinerende functie waarbij overleg, sensibilisatie, communicatie, educatie en participatie van essentieel
belang zijn
• Vanuit je deskundigheid verstrek je advies en informatie op het vlak van milieu, klimaat, energie en duurzaamheid
• Je bent het centraal aanspreekpunt voor het beleidsdomein dierenwelzijn
• Je informeert onze bevolking, volgt de regelgeving hierrond op en zorgt voor de nodige coördinatie en samenwerking
met diverse lokale partners, actief binnen dit domein.
Profiel
- je hebt een bachelorsdiploma
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B
- je hebt een grondige kennis van de algemene problematiek en van ontwikkelingen inzake duurzaamheid
- je hebt kennis van de milieuwetgeving
- Je kan plannen lezen en interpreteren
- Je hebt kennis van de wetgeving inzake dierenwelzijn
Wij bieden je
Een uitdagende job met verantwoordelijkheid in een dynamische werkomgeving en een aantrekkelijk loon op
B1/B3-niveau. Lokaal Bestuur Temse biedt je ook sociale voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding, tussenkomst
openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, hospitalisatieverzekering en een 2de pensioenpijler.
Het bestuur rekruteert op basis van kwaliteit ongeacht leeftijd, geslacht, origine, religie, geaardheid of handicap.
Heb jij interesse voor deze functie?
Je kan de infobrochure voor deze functie raadplegen op www.temse.be of meer informatie opvragen via personeel@temse.be
of op het nummer 03 710 12 23. Je kan je kandidaat stellen tot donderdag 9 juli 2020.
Op donderdag 2 juli om 18u30 organiseren we een informatieavond over deze en andere vacatures bij
Lokaal Bestuur Temse.
Afhankelijk van de coronamaatregelen gaat deze fysiek of virtueel door. Daarom is inschrijving verplicht.
Meer info en inschrijving:
Personeelsdienst Lokaal Bestuur Temse
E personeel@temse.be; T03 710 12 23

De functie is vacant voor onmiddellijke aanstelling.
De geslaagde kandidaten worden eveneens opgenomen in een wervingsreserve.
Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure indien zij binnen een termijn van maximum 6 maanden
deelnemen aan eindexamens voor het behalen van hun diploma.

