
Het stadsbestuur van Hoogstraten biedt zijn burgers een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverle-
ning. Daarvoor doet de organisatie beroep op gemotiveerde en betrouwbare medewerkers.  Momenteel is 
het stadsbestuur op zoek naar een (m/v):

Coördinator technische diensten (2e oproep)
(niveau A1a-A2a-A3a)

Functie
Als diensthoofd technische diensten ben je verantwoordelijk voor de werking en organisatie van de techni-
sche diensten van de stad en OCMW Hoogstraten. De technische diensten zorgen voor:
• onderhoud en schoonmaak van gebouwen
• onderhoud van groenvoorzieningen
• onderhoud van wegen
• uitvoering van logistieke taken
• perfect beheer van materiaal, wagenpark en magazijn

Je bent een geboren peoplemanager die samen met de ploegbazen gebouwen, groen, wegen en schoon-
maak een sterke dienst uitbouwt, onder supervisie van de coördinator ruimte.

Je behaalt goede resultaten, zowel op het vlak van kwaliteit als op het vlak van cijfers. Je kan goed organise-
ren en plannen. Je rapporteert regelmatig over de behaalde resultaten en stuurt bij wanneer nodig. 

Profiel
• Je bent in het bezit van een masterdiploma
 ofwel beschik je over relevante beroepservaring en slaag je in een niveau- of capaciteitstest uitgevoerd 

door een selectiebureau.  Deze test vindt plaats voorafgaand aan de selectieprocedure.
• Je hebt een rijbewijs B
• Ervaring in leidinggeven is een pluspunt

Aanbod
Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband van onbepaalde duur met voltijdse prestaties. Je aan-
vangswedde bedraagt 3.047 euro bruto per maand.  Dit bedrag kan verhoogd worden als je relevante erva-
ring bewijst.  

Als personeelslid van de stad Hoogstraten bekom je ook volgende bijkomende voordelen:
• maaltijdcheques met een waarde van 7,20 euro.  
• gratis hospitalisatieverzekering
• opbouw tweede pensioenpijler via OFP PROVANT
•	 fietsvergoeding:	0,23	euro/km	of	terugbetaling	kosten	openbaar	vervoer.

Kandidaatstelling
Stel je kandidaat voor deze boeiende functie door vóór 21 augustus 2017 een motivatiebrief met curriculum 
vitae en een kopie van je diploma of een duidelijke beschrijving van relevante beroepservaring en rijbewijs 
te versturen naar: College van burgemeester en schepenen, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten.

Meer informatie over de selectieprocedure, de functie of aanwervingsvoorwaarden vind je op www.
hoogstraten.be.

Meer informatie over de selectieprocedure, de functie of aanwervingsvoorwaarden 
vind je op www.hoogstraten.be.


