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ADVISEUR MOBILITEIT GEMEENTE BERLAAR
Jouw job in het kort
Net als het lokaal bestuur van Berlaar is onze hele samenleving constant in beweging. Iedereen probeert elke dag
weer op een vlotte manier van punt A over punt B naar punt C te geraken. Wegenwerken en de vele ontmoetingen
tussen verschillende vervoersmiddelen bieden telkens weer nieuwe uitdagingen op die route.
Als adviseur mobiliteit is de weg ernaar toe voor jou minstens even belangrijk als het eindpunt. Aan de hand van
mobiliteitsplannen en een goede organisatie wijs je onze inwoners, samen met je collega’s, de juiste weg.
In een landelijke gemeente als Berlaar nemen voetgangers en fietsers een prominente plaats in naast de
alomtegenwoordige wagens. Jouw sensibiliseringsacties zorgen er gelukkig voor dat alle vervoersmiddelen volgens
de regels hun plek kunnen opeisen in het verkeer.
Een lokaal bestuur staat ten dienste van alle inwoners, een klantgerichte en klantvriendelijke ingesteldheid zijn dan
ook een noodzakelijke voorwaarde om deel uit te maken van onze dienstverlening.

Wat mag je verwachten?
Je komt terecht in een gedreven team en mag je verwachten aan een afwisselende, uitdagende job met
verantwoordelijkheid. Je staat elke dag in contact met mensen en vervult een maatschappelijk waardevolle functie.
Berlaar is een landelijke gemeente, kleiner in omvang, maar groots in gezelligheid en ambitie. Die ambitie vertaalt
zich ook in onze manier van werken. In Berlaar krijg je als medewerker namelijk de vrijheid om je job uit te oefenen
op de momenten en de plaats waar het voor jou het beste uitkomt.
Zonder daarbij de dienstverlening en de permanentie van je dienst in het gedrang te brengen, kan je de uren van
jouw werkdag indelen tussen 7 en 22 uur. Als moderne organisatie bieden wij de functies waarvoor het mogelijk is
bovendien de mogelijkheid aan om van thuis te werken.
In je loonzakje vind je als adviseur mobiliteit een bruto bedrag van 3.233,44 euro. Dat kan nog oplopen door de
professionele ervaring die je meebrengt naar Berlaar. Verder voorzien we een fietsvergoeding (24 cent),
maaltijdcheques (8 euro) en een hospitalisatieverzekering. Er wordt een wervingsreserve van twee jaar aangelegd

Aanwervingsvereisten en selectieprocedure
We bieden twee mogelijkheden:
1) Beschik je over een masterdiploma, of een diploma van universitair onderwijs of een diploma van het hoger
onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs? En wil je dolgraag deel uitmaken van
onze ploeg? Stel je dan nu kandidaat!
2) Als je niet over een masterdiploma beschikt, maar wel over twee jaar relevante beroepservaring, dan mag je ook
deelnemen. Je legt dan bij het begin van het traject een capaciteitstest af.
Solliciteren kan door je curriculum vitae met foto, motivatiebrief, kopie van diploma of ervaringsbewijs en een
recent uittreksel model 1 uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden) te bezorgen bij voorkeur via mail
aan personeel@berlaar.be (in pdf-formaat), per post naar het college van burgemeester en schepenen – Markt
1, 2590 Berlaar of via persoonlijke afgifte aan het onthaal van het gemeentehuis (Markt 1, 2590 Berlaar).
Solliciteren kan tot 31 januari 2022.

De aanwervingsproeven bestaan uit een schriftelijke (computer)proef – die afgenomen wordt op donderdag 10
februari 2022 vanaf 17 uur, je ontvangt hiervoor nog een uitnodiging - en een mondelinge proef. De data voor de
mondelinge proef werd nog niet vastgesteld. Als laatste stap dient er nog een assessment afgenomen te worden.
Tijdens deze proeven beoordelen we de kennis, vaardigheden en attitudes die belangrijk zijn voor de functie. Die
lees je uitgebreid in de functiebeschrijving die je vindt op www.berlaar.be/vacatures
Om te slagen, moet je ten minste 50% behalen op elke selectietechniek en 60% op de gehele selectie.
Vragen? Neem gerust contact op met de personeelsmedewerkers via 03 410 19 00 (vragen naar de
personeelsdienst) of via personeel@berlaar.be.

