
 

 

AANWERVING PROJECTLEIDER AGSO KNOKKE-HEIST 

niveau A – contractueel – voltijds  

 

 

  

 

 

 

 

Jouw functie: 

je bent verantwoordelijk voor de organisatorische en technische begeleiding en opvolging 

van concrete projecten met betrekking tot stadsontwikkeling, drinkwaterdossiers (winning, 

distributie en installaties), het beheer van de gemeentelijke rioleringen (afvoer, lokale 

zuivering en installaties) en het afvalbeheer. 

Je bent medeverantwoordelijk voor de openbare aanbestedingen, je controleert de 

ontwerpen die door externe studiebureaus worden uitgevoerd en je volgt de technische kant 

van de bouwvergunningen op. Je controleert uiteraard ook de uitvoering van de werken en 

alles wat daarbij hoort.  

Jouw profiel: 

• masterdiploma burgerlijk of industrieel ingenieur bouwkunde, elektromechanica, 

elektriciteit of gelijkgesteld 

• of masterdiploma, aangevuld met master na master of professionele bachelor in  

bouwkunde, elektromechanica, elektriciteit of gelijkgesteld 

• Bijkomende opleidingen m.b.t. of kennis van veiligheid en overheidsopdrachten zijn 

een extra troef 

• rijbewijs B 

Aanbod: 

• Een contract van onbepaalde duur 

• Gevarieerde job met werkzekerheid  

• Loonbarema A1-A3 (minimum bruto jaarsalaris bedraagt 37.295,77 euro)  

 Diverse extralegale voordelen waaronder: opleidingsmogelijkheden, 

maaltijdcheques per effectief gewerkte dag, mobiliteitsbudget, 

hospitalisatieverzekering voor het gezin, gratis parkeermogelijkheden 

 Uitgebreide verlofregeling 

 Kandidaten kunnen relevante beroepservaring uit de privésector als geldelijke 

anciënniteit laten meerekenen, met een maximum van 15 jaar. Beroepservaring uit 

de openbare sector kan onbeperkt worden meegenomen. Dit moet worden 

aangetoond met originele werkgeversattesten. 

  



 

 

 

Interesse? 

Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Rudi Neirynck op het nummer 050 

442500.  

Je cv, motivatiebrief en de vereiste toelatingsdocumenten (uittreksel strafregister) stuur je 

naar het adviesbureau Search & Selection, t.a.v. mevr. Myra Vandekerckhove, Koning 

Albertlaan 79, 9000 Gent, gent@searchselection.com. 

We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op vrijdag 20 september 2019. 

De selectieprocedure bestaat uit een eliminerende schriftelijke proef gevolgd door een 

eliminerende mondelinge proef. De gunstig bevonden kandidaten worden naar het 

assessment gestuurd. 

Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar. 
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