
OMGEVINGSAMBTENAAR
Lokaal bestuur Berlaar zoekt

voltijds contract van onbepaalde duur

WWW.BERLAAR.BE/VACATURES

niveau Av - met aanleg werfreserve

SOLLICITEREN TEM
7 APRIL 2023



 

OMGEVINGSAMBTENAAR 
LOKAAL BESTUUR BERLAAR 

niveau Av 
contract van onbepaalde duur 

 

Jouw job in het kort 

Berlaar is een landelijke gemeente met een rijk verleden die de druk om te verdichten in evenwicht tracht te 
houden. Op een verantwoorde en doordachte manier vernieuwen staat wel met stip op ons programma, waardoor 
we heel wat projecten en uitdagingen in de pijplijn hebben zitten. De dienst Vergunningen speelt hierin een cruciale 
rol door mee vorm te geven aan deze projecten. Als omgevingsambtenaar formuleer jij deskundige adviezen voor 
een ruime doelgroep, gaande van burgers tot projectontwikkelaars, en zorg je voor een tijdige en kwalitatieve 
aflevering van omgevingsvergunningen.  

Berlaar is een open werkgever die op zoek is naar een nieuwe collega die vertrouwd is met stedenbouw en zijn 
kennis wil uitbreiden met milieuaspecten of die vertrouwd is met milieu en zich ook graag stedenbouw wil eigen 
maken. Indien jouw ervaring eerder beperkt is, maar je beschikt over een gezonde dosis interesse en leergierigheid, 
ben je eveneens van harte welkom om te solliciteren. 

In een organisatie die vlot meesurft op hedendaagse evolutiegolven ben jij bereid om je schouders mee onder 
allerhande innovatieve initiatieven te zetten. 

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 6 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 een bruto startbedrag van 3.641,48 euro. Dat kan nog oplopen door de professionele ervaring 
die je meebrengt naar Berlaar. Verder voorzien we een fietsvergoeding (25 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! 

Ook als laatstejaarsstudent kan je deelnemen als je een studiebewijs kan voorleggen en een verklaring dat je binnen 
een termijn van 3 maanden zal deelnemen aan de eindexamens om een diploma te halen. Uiterlijk op de datum van 
je aanstelling moet je aan de diplomavereiste voldoen. 

2) Als je niet over een masterdiploma beschikt, maar wel over twee jaar relevante beroepservaring, dan mag je ook 
deelnemen. Je legt dan tijdens 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 en met 7 april 2023. 

 

De aanwervingsproeven bestaan uit een schriftelijke (computer)proef – die online afgenomen wordt op woensdag 
19 april 2023 vanaf 16 uur. Je ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. De geslaagden van de schriftelijke proef leggen 
als 2e deel een mondelinge proef af, die gepland is op 25 april 2023 in de namiddag. Als 3e en laatste onderdeel van 
de selectie dien je nog een assessment af te leggen. 

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.  


