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BEERT

Gezinsbond viert 75 jaar
De Gezinsbond van Beert vierde zijn 75ste verjaardag. De leden werden getrakteerd op een etentje en er was animatie voor jong en oud. De Gezinsbond is in Beert
zeer actief. Zo trekt de vereniging elk jaar op weekend, is er elk jaar een ledenfeest en een Italiaans eetfestijn en organiseert de Gezinsbond dans en creastages in
de schoolvakanties. (idh) Foto: yds

UW NIEUWSFOTO IN DE KRANT
Surf naar www.nieuwsblad.be/foto

LENNIK

Boomplantdag Basisschool De Key
De kinderen van basisschool De Key kregen door hun gesponsorde wandeling ‘Puur
natuur’ meer dan duizend euro. Elke klas mocht een boom planten. De bomen zullen
een boomgaard vormen achter het hoofdgebouw, om in open lucht les te geven. Het
project loopt het ganse schooljaar en biedt de kinderen kansen om op technische en
creatieve wijze hun schoolomgeving milieuvriendelijk om te vormen. (ydsp) Foto: yds

ROOSDAAL

Jong CD&V geeft oud speelgoed nieuw leven
De speelgoedinzameling voor de kinderen van het MPC SintFranciscus zondag,
georganiseerd door Jong CD&V Roosdaal, was een groot succes. Er werden boe
ken, poppen, gezelschapsspelen, knuffels en nog allerlei soorten speelgoed bin
nengebracht. Bovendien mocht de actie ook rekenen op de schenking van een fiets
voor mindervaliden. (dbs) Foto: dbs

HALLE

De Stekelbees
viert vijftien jaar

Precies vijftien jaar geleden
startte de Landelijke Kinderop
vang in Halle, in samenwerking
met het Heilig Hart&College,
een opvanginitiatief voor kin
deropvang voor en na school en
tijdens de schoolvakanties. De
vijftiende verjaardag van Stekel
bees werd vrijdagavond officieel
gevierd, nadat eerder de kinde
ren al mochten meevieren met
een aantal speciale workshops.
De Stekelbees, met vestigingen
in Hallecentrum en in de Sint
Rochuswijk, werd snel populair
en vangt momenteel per jaar
903 kinderen op. In Hallecen
trum heeft Stekelbees 49 erken
de opvangplaatsen, in SintRo
chus 61. In beide gevallen maakt
Stekelbees gebruikt van lokalen
op de schoolcampus. (idh) Foto: idh

Verpleegkundig directeur (A9a-A9b)

Je staat in voor de dagelijkse leiding, beleid en budget van de verpleegkundige
diensten om de zorg binnen het ziekenhuis te optimaliseren.

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is het grootste ziekenhuis van West-
Vlaanderen. Onze drie campussen (Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius in Brugge
en Henri Serruys in Oostende) bieden samen optimale zorg van hartje Brugge tot
aan de kust. Wij zoeken enthousiaste en professionele medewerkers.

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV werft aan (m/v):

Inschrijven kan tot en met 16 december 2013.

www.azsintjan.be

beweegt
beloont

groeit leertleeft

prikkelt

bruist

zorgt

ademt

Aanbod: • Voltijdse indiensttreding • Aanleg van een wervingsreserve voor toekomstige vacatures
• De aanstelling gebeurt in contractueel verband • Aantrekkelijk salaris aangevuld met extralega-
le voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, uitgebreide vormingsmogelijkheden • Alle
openbare anciënniteit wordt overgenomen • En tot maximum 14 jaar relevante ervaring, zowel privé
als zelfstandig.

Geprikkeld? Richt je inschrijvingsformulier, cv met foto en een kopie van de vereiste diploma’s naar
de personeelsdienst, t.a.v. cel werving en selectie, Ruddershove 4, 8000 Brugge of stuur een e-mail
naar vacature@azsintjan.be Het inschrijvingsformulier kan gedownload worden via de website:
www.azsintjan.be/professionals/vacatures.aspx

Extra info: • Omtrent de functie-inhoud: Hans Rigauts, algemeen directeur, t: 050 45 22 50 of via
e-mail: hans.rigauts@azsintjan.be • Voor alle andere vragen kan je terecht bij personeelsdienst:
Kelly Desmit, t: 050 32 75 38 of via e-mail kelly.desmit@ocmw-brugge.be

Voor verdere aanwervingsvoorwaarden en selectieprocedure,
surf naar

GIS-COÖRDINATOR/
VEILIGHEIDSCONSULENT B1-B3

in voltijds contractueel dienstverband
voor onbepaalde duur

Als GIS-coördinator heb je een voortrekkersrol in het implementeren, coördineren en actueel
houden van de Geografische Informatiesystemen binnen de gehele gemeentelijke administra-
tie. Je staat tevens in voor de implementatie van de GIS-technologie in de gemeentelijke orga-
nisatie zodat de verschillende diensten optimaal gebruik kunnen maken van dit instrument bij
het uitvoeren van hun taken.
Als informatieveiligheidsconsulent ben je de persoon die het informatieveiligheidsbeleid uit-
stippelt, op de sporen zet en opvolgt. Je bekleedt een enigszins onafhankelijke positie binnen
de organisatie en bouwt vanuit die positie het informatieveiligheidsbeleid uit, brengt adviezen
uit en sensibiliseert.
Je beschikt minstens over een bachelordiploma (of gelijkwaardig), bij voorkeur exacte weten-
schappen met geografische component of sociale geografie. Je hebt een brede kennis van
informatica. Ervaring met tekenprogramma’s (Google Sketchup of Autocad) en/of GIS-appli-
caties is noodzakelijk.

DIENSTHOOFD OPENBARE
INFRASTRUCTUUR B4-B5

in voltijds contractueel dienstverband
voor onbepaalde duur

Je bent hoofdverantwoordelijke van de technische uitvoeringsdienst en staat in voor de organi-
satie, planning en toezicht op de werken uit te voeren door de medewerkers van de technische
uitvoeringsdienst. Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud, het beheer en het herstel van
wegenis, waterlopen en patrimonium.
Je geeft dagelijkse leiding aan de diverse ploegen van de technische uitvoeringsdienst. Je
staat in voor het aankoop- en stockbeheer van materiaal en materieel dat gebruikt wordt bin-
nen de technische uitvoeringsdienst.
Je beschikt minstens over een bachelordiploma (of gelijkwaardig), en je hebt minstens 4 jaar
ervaring bij een openbaar bestuur of een privé werkgever in een gelijkaardige functie (te be-
wijzen aan de hand van een jobbeschrijving van de vorige functie)
Ervaring opgedaan in een bouwgerelateerde functie is een pluspunt.

Het gemeentebestuur van Zulte
werft aan (m/v) voltijds (38/38):

Het gemeentebestuur van Zulte
werft aan (m/v) voltijds (38/38):

Meer informatie? Een gedetailleerde informatiebundel met alle relevante info bekom je bij Anja
Rogiers, 09 280 97 27, personeel@zulte.be.
Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met cv, kopie diploma en rijbewijs en een recent uittreksel uit
het strafregister vóór 31 december 2013 (poststempel 30 december is laatste datum) aangete-
kend naar het College van burgemeester en schepenen, Karreweg 13, 9870 Zulte of geef deze
tegen ontvangstbewijs af in het gemeentehuis ten laatste op 30 december 2013.

Meer informatie? Een gedetailleerde informatiebundel met alle relevante info bekom je bij Anja Ro-
giers, 09 280 97 27, personeel@zulte.be.
Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met cv, kopie diploma en rijbewijs, jobbeschrijving van de vorige
functie en een recent uittreksel uit het strafregister vóór 31 december 2013 (poststempel van 30 de-
cember is laatste datum) aangetekend naar het College van burgemeester en schepenen, Karreweg 13,
9870 Zulte of geef deze tegen ontvangstbewijs af in het gemeentehuis ten laatste op 30 december 2013.

HRM medewerker B1-B3
voltijds – contract onbepaalde duur – werfreserve van 2 jaar

Functie: • U staat in voor de organisatie en de opvolging van de
werkzaamheden binnen de personeelsdienst. • U formuleert
adviezen in kader van het personeelsbeheer en beleid. • U biedt
de nodige ondersteuning bij de verschillende HR processen.

Profiel: • U bent minimumhouder van een bachelordiploma.
• Ervaring met personeelszaken is een pluspunt!

Communicatieverantwoordelijke B1-B3
voltijds – contract onbepaalde duur – werfreserve van 2 jaar

Functie: • U bent verantwoordelijk voor de organisatie en
coördinatie van het gemeentelijk communicatiebeleid en dit
zowel de externe als interne communicatie. • Daarnaast staat u
in voor de organisatie en coördinatie van het lokaal economisch
beleid.

Profiel: • U bent minimumhouder van een bachelordiploma. • U
beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden.

Interesse? Het inschrijvingsformulier en informatie over de toelatingsvoorwaarden de functieomschrijving en de
verdere procedure vindt u in de informatiebrochure op www.zele.be of kan u opvragen via solliciteren@zele.be

Solliciteren kan via het inschrijvingsformulier tot uiterlijk dinsdag 10 december 2013. (datum poststempel telt).
Schriftelijke sollicitaties dient u te richten t.a.v. College van Burgemeester en Schepenen – Markt 50 – 9240 Zele.
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Aanbod: • Uitdagende jobs • Voltijds bruto geïndexeerd jaarsalaris beginnend aan 27.825 (B1-B3) • Extralegale voordelen (maaltijdcheques,
hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of abonnement woon-werkverkeer) • Een soepele verlofregeling • Maximale mogelijkheden
voor persoonlijke ontwikkeling • Tot 18 jaar relevante werkervaring toe te voegen aan de anciënniteit.

Met zijn 20.750 inwoners is Zele één van de mooiste plekjes aan de rand van het Waasland, gelegen
tussen Schelde en Durme. Het GEMEENTEBESTUUR ZELE werft aan (m/v):


