
Ronse, een stad midden de 
groene heuvels van de Vlaamse 
Ardennen, hee�  heel wat te bieden 
op vlak van wonen, werken en vrije tijd.

Meer informatie over onze organisatie kan je terug-
vinden op www.ronse.be. 

In maart/april gaan daarom selectieprocedures door voor
volgende functie:

HOOFD ONTWERPBUREAU 
(A1a-A3a) in statutair verband – met aanleg wervingsreserve geldig voor 3 jaar zowel in statutair 

als contractueel verband. Je staat in voor de organisatie en coördinatie van de dienst 
waarbij je vaktechnische taken en administratieve taken uitvoert zoals opdrachten 

als beëdigd landmeter, opmaal bestekken, toepassing wetgeving inzake overheidsop-
drachten,… Je werkt mee aan de ontwikkeling van het stadsbeleid in overleg met de 

hiërarchische oversten en zorgt tevens voor het signaleren van de noden en behoe� en 
van klanten en personeel.

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

Wij bieden jou voor deze functie: • automatische periodieke loonsverhogingen
• geldelijke valorisatie tot 10 jaar rechtstreekse nuttige privé-ervaring en onbeperkt 
voor de publieke sector • extra legale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatiever-
zekering,…) • flexibele vakantie regeling • duurzame tewerkstelling en voortdurende
vorming.

Solliciteren kan als volgt: Verstuur tegen uiterlijk 12 maart je schri� elijke
kandidatuur (poststempel geldt als bewijs), samen met cv, kopie diploma, 
kopie van het rijbewijs en een recent uittreksel uit het strafregister aan het

College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 12 te 9600 Ronse.
Kandidaturen kunnen ook afgegeven worden tegen ontvangst bewijs.

Meer info over de examenprocedure, loon voorwaarden, 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,

tel. 055.23.27.19 of 055.23.27.24 - e-mail:
vacatures@ronse.be.


