
Ronse, een stad 
midden in de groene heuvels van de Vlaamse

Ardennen, hee�  heel wat te bieden op het vlak van wonen, werken en 
vrije tijd. Het stadsbestuur is voor diverse diensten op zoek naar gemotiveerde mede-

werkers om een kwalitatieve dienstverlening aan te bieden. Meer informatie over onze organisatie
 kan je terugvinden op www.ronse.be. In februari/maart gaan daarom selectieprocedures door voor volgende functies:

BIBLIOTHEEKASSISTENT (C1-C3)
aanleg wervingsreserve geldig voor 3 jaar (zowel statutair als contractueel)

Je verzorgt o.a. het baliewerk en de publieke dienstverlening waarbij je infor-
matie en begeleiding biedt aan de gebruikers. Je staat in voor de collectiever-

werving, -verwerking en -verzorging (boeken, CD’s, DVD’s, …) waarna je het uitleen-
materiaal klaarmaakt voor uitlening. Je biedt tevens administratieve ondersteuning 

voor de bibliotheek (o.a. briefwisseling verwerken, uitnodigingen, ...).
Aanwervingsvoorwaarden: diploma van Hoger Secundair Onderwijs (of gelijkwaardig) 

en houder zijn of te behalen tijdens de proe� ijd (duur: minimum 1 jaar en maximum 2 jaar) 
van een akte van bekwaamheid tot het houden van een openbare bibliotheek of initiatie tot 

bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde of een gelijkwaardig attest.
Om deel te kunnen nemen aan deze selectieprocedure dien je te slagen voor het taalexamen 
dat plaatsvindt op 27 februari 2018. 

DESKUNDIGE MOBILITEIT EN DUURZAAMHEID  (B1-B3)
in contractueel verband • met aanleg wervingsreserve geldig voor 3 jaar (zowel statutair als contractueel)
Je staat o.a. in voor de uitwerking van het mobiliteitsbeleid (parkeerbeleid, openbaar
vervoer, trage wegen, duurzame mobiliteit, …) en databeheer inzake verkeersborden en GIS-
opvolging. Tevens bied je ondersteuning voor het duurzaamheidsbeleid waarbij je stede-

lijke klimaat- en energie-initiatieven uitwerkt o.a. rond besparing en gebruik hernieuwbare
energie. Je zorgt voor de interne en externe communicatie en sensibilisatie en rapporteert en 

pleegt overleg met de hiërarchische oversten omtrent bovenstaande topics. 
Aanwervingsvoorwaarden: HOKT- / bachelordiploma of gelijkwaardig. Houder zijn van 

een rijbewijs B kan een meerwaarde betekenen. 

HOOFD ONTWERPBUREAU (A1a-A3a) • in statutair ver-
band • met aanleg wervingsreserve geldig voor 3 jaar (zowel statutair als contractueel)

Je staat in voor de organisatie en coördinatie van de dienst waarbij je vak-
technische taken en administratieve taken uitvoert zoals opdrachten 

als beëdigd landmeter, opmaak bestekken, toepassing wetgeving in-
zake overheidsopdrachten, … Je werkt mee aan de ontwikkeling 

van het stadsbeleid in overleg met de hiërarchische over-
sten en zorgt tevens voor het signaleren van de noden 

en behoe� en van klanten en personeel.

Aanwervingsvoorwaarden: masterdiploma of gelijkwaardig. 
Houder zijn van attest landmeter of dit behalen binnen de 2 jaar na de 
aanstelling op proef (max. 2 jaar). Houder zijn van een rijbewijs B.

 AFDELINGSHOOFD VRIJE TIJD (A4a-A4b) • in 
statutair verband • met aanleg wervingsreserve geldig voor 3 jaar (zowel statutair als contractueel) 
Je staat in voor de coördinatie van de verschillende diensten die onder jouw 
afdeling vallen waarbij je de wetgeving opvolgt, de kwaliteit van de geleverde
diensten bewaakt en toekijkt op het budgetbeheer. Je werkt mee aan de voor-
bereiding en ontwikkeling van het stadsbeleid en de verbetering van de
dienstverlening en communicatie. Tevens denk je mee aan initiatieven en coördinatie en
realisatie van verschillende projecten in samenwerking met de respectievelijke diensten 
waarbij je het goed verloop opvolgt. 
Aanwervingsvoorwaarden: masterdiploma of gelijkwaardig. Je kan 4 jaar nuttige beroeps-
ervaring aantonen. Houder zijn van een rijbewijs B.
Om deel te kunnen nemen aan deze selectieprocedure dien je te slagen voor het taal-
examen dat plaatsvindt op 27 februari 2018. 

Wij bieden jou voor alle functies: • automatische periodieke loonsverhogingen
• geldelijke valorisatie: tot 10 jaar rechtstreekse nuttige privé-ervaring en onbeperkt 
voor de publieke sector • extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatie-
verzekering, …) • � exibele vakantieregeling • duurzame tewerkstelling en voortdu-
rende vorming. Solliciteren kan als volgt: Verstuur tegen uiterlijk 5 februari je schrif-
telijke kandidatuur (poststempel geldt als bewijs), samen met cv, kopie
diploma, indien vereist kopie van het rijbewijs en een recent uittreksel uit het straf-
register aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 12 te 9600 
Ronse. Kandidaturen kunnen ook afgegeven worden tegen ontvangstbewijs.
Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert en noteer zeker een mobiel 
telefoonnummer en e-mailadres in je sollicitatie. 
Meer info over de examenprocedure, loonvoorwaarden, functie-
omschrijving, … kan je terugvinden via volgende link:
www.assolutions.be/jobs. Met vragen kan je terecht bij
Isabel Vanwijnsberghe, A&S Solutions op 09/389 69 96 of 
isabel@assolutions.be of bij de Personeelsdienst van 
Stad Ronse, via e-mail: vacatures@ronse.be
of telefonisch
055/23 27 19 - 055/23 27 24. 


