
 

Hartje Hageland is een intergemeentelijke vereniging opgericht ter ondersteuning van het woonbeleid 

van de gemeenten Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken, Lubbeek en Tielt-Winge.  

De gemeente Tielt-Winge, samen met IGS Hartje Hageland, is op zoek naar: 

 

 

1 deeltijdse contractueel informatiedeskundige voor ‘Hartje Hageland’ 

(B1-B3) – 19/38u - contract bepaalde duur 

 

 

Jouw functie 

- Je verzorgt het wooninfopunt in de vijf gemeenten  

- Je geeft basisinformatie aan de inwoners met woonvragen (premies, sociale woningen, 

huurvragen, woningaanpassingen, …) 

- Je besteedt hierbij bijzondere aandacht aan kwetsbare doelgroepen 

- Je helpt inwoners bij het invullen van documenten 

- Je werkt sensibiliseringscampagnes uit voor onze inwoners 

- Je organiseert infomomenten 

- Je staat mee in voor de verzorging en publicaties op diverse infokanalen 

- Je kan ingeschakeld worden voor aanverwante opdrachten die binnen het woonproject passen 

 

Jouw profiel 

- Je bent in het bezit van een diploma of getuigschrift, opgenomen in bijlage I van het besluit van 

de Vlaamse Regering van 7 december 2007, dat in aanmerking komt voor aanwerving in een 

betrekking van niveau B - HOKT-diploma (bachelor of gelijkwaardig);  

- Je bent in het bezit van een rijbewijs B en beschikt over een eigen vervoermiddel 

- Je hebt een ruime belangstelling of een basiskennis van de huisvestingssector  

(premies, duurzaamheid, sociaal wonen,…) of wil deze op korte termijn eigen maken 

- Je kan opgebouwde kennis up-to-date houden  

- Je bent klantvriendelijk, beoogt een goede samenwerking met diverse diensten en doelgroepen  

- Je hebt een vlotte pen en beschikt over organisatorisch talent  

- Je beschikt over administratieve vaardigheden en kan vlot overweg met informaticatoepassingen 

(office/internet/sociale media) 

 

Ons aanbod:  

- Een afwisselende en boeiende job in een uitdagend en aangenaam werkklimaat 

- Grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in de job 

- Een deeltijds contract van bepaalde duur (looptijd van het contract: 1 januari 2018 tot 31 

december 2019 met mogelijkheid tot verlenging) 

- Prestaties te verrichten elke voormiddag, ook occasioneel avondwerk 

- Salarisschaal B1-B3, brutowedde 1206,24 euro, afhankelijk van aanvaarding van relevante 

anciënniteit en werkervaring 

- Extra legale voordelen: gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, 

gratis hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques per gepresteerde dag 

- Een aantrekkelijke verlofregeling, zoals uitgewerkt in het reglement contractueel personeel / de 

rechtspositieregeling van de beherende gemeente Tielt-Winge en diverse 

opleidingsmogelijkheden 

 

 



 

Overtuigd? 

- Je kan solliciteren door een gemotiveerd schrijven met curriculum vitae samen met een kopie 

van het vereiste diploma, een kopie van het rijbewijs B en een uittreksel van het strafregister 

model 1 te bezorgen voor 20 oktober 2017 (datum van de poststempel/mail geldt in elk geval 

als datum van verzending) 

- Je sollicitatie kan je per aangetekende zending of mail richten aan: IGS Hartje Hageland, t.a.v. 

het beheerscomité, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge – personeel@tielt-winge.be 

- Opgelet, bij een onvolledige of laattijdige kandidatuur word je niet uitgenodigd voor de 

selectieprocedure 

 

Selectieprogramma 

- Er wordt een schriftelijke en mondelinge proef afgenomen, deze zullen plaats vinden 13 

november 2017 

- Je vindt een uitgebreid functieprofiel, examenprogramma en alle andere bijkomende inlichtingen 

via http://www.hartjehageland.be/file_uploads/7261.pdf  

- Je kan ook contact opnemen met Tina Vander Meeren, coördinator IGS Hartje Hageland op 016 

63 95 62 of met de personeelsdienst van de gemeente Tielt-Winge op 016 63 95 47 
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