
GEMEENTE HULDENBERG 
werft aan (m/v):

Voltijds Directeur (m/v)
VOOR DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DEN ELZAS HULDENBERG

Als directeur van de Gemeentelijke Basisschool Den Elzas Huldenberg + Vestigingsplaats Loon-
beek ben je verantwoordelijk voor de organisatie van een kwaliteitsvol onderwijs voor 400
kinderen van het kleuter- en lager onderwijs. Je geeft leiding aan en begeleidt het onder-
wijzend- en beleidsondersteunend personeel. Je staat in nauw contact met het schoolbestuur, 
met de leerlingen en met hun ouders.
Je profi el: • Je bent Belg of onderdaan van de Europese Unie • Je geniet de burgerlijke en politie-
ke rechten • Je hebt op de uiterste inschrijvingsdatum een dienstanciënniteit van minstens 4 jaar 
verworven in het onderwijs als lid van het personeel van het kleuter-, lager of basisonderwijs 
• Je bent in vast verband benoemd in het onderwijs voor ten minste een halve opdracht • Houder zijn 
van een rijbewijs B is een pluspunt.
De betrekking van directeur zal worden aangeboden aan de kandidaat die het beste resultaat 
behaalde in de selectieproef • De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervings-
reserve met een geldigheidsduur van 3 jaar.
Wij bieden: • Een uitdagende voltijdse betrekking met het oog op een vaste benoeming (proef-
periode van 2 volledige schooljaren) • Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling in een zeer aange-
name werkomgeving • Wedde volgens de wettelijke barema’s van het onderwijs • In vast verband
benoemd.

Het kaderprofi el directeur basisonderwijs, de functiebeschrijving, de aanwervingsvoorwaarden en het 
examenprogramma kan je raadplegen op de website www.huldenberg.be of aanvragen bij de perso-
neelsdienst. 
Interesse: Stuur je sollicitatiebrief met curriculum vitae, een uittreksel uit de geboorteakte, een kopie van 
alle diploma’s en getuigschriften, een uittreksel uit het strafregister, eventueel een kopie van het rijbewijs 
B en een nationaliteitsbewijs aangetekend voor 31 oktober 2017 naar het College van Burgemeester 
en Schepenen van Huldenberg, Gemeenteplein 1 te 3040 Huldenberg.
Meer informatie? 
Personeelsdienst@huldenberg.be of 02/302 43 16.


