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Deskundige mobiliteit en huisvesting 
Contractueel • bepaalde duur 6 maanden (verlengbaar) • voltijds • niveau B 

 
Het gemeentebestuur van Berlare is momenteel dringend op zoek naar een voltijds deskundige (B1-B3) 

inzake mobiliteit en huisvesting. Je adviseert het bestuur over concrete dossiers en vragen van burgers. 

Maar je komt bovendien op een spannend moment de organisatie versterken: in voorbereiding van een 
nieuw meerjarenplan moeten in deze beleidsdomeinen immers duidelijke keuzes worden gemaakt. Jouw 

voorbereiding, samen met die van andere collega’s, zal mee de richting helpen bepalen. 
 

Functie: 

 Als deskundige werk je mee aan het waarborgen van de kwaliteit van de omgeving, dit zowel op 

het vlak van mobiliteit als huisvesting 
 Je staat ook in voor het uitvoeren van project- en expertwerk op vlak van mobiliteit en 

huisvesting 

 
Profiel kandidaat: 

 Je bent minstens houder van een bachelordiploma of gelijkgesteld onderwijs (bij voorkeur in 

verkeerskunde of mobiliteitswetenschappen) 
 Je beschikt over een rijbewijs B 

 Bij aanwerving dien je een uittreksel uit het strafregister in 

 

Wij bieden: 

• Contract bepaalde duur van 6 maanden (eventueel verlengbaar) 
• Brutomaandloon in schaal B1-B3 (afhankelijk van de huidige anciënniteit) 

• Anciënniteit uit de publieke (volledig) én privésector (relevante ervaring) kunnen in aanmerking 
worden genomen 

• Gunstige vakantieregeling (30 dagen wettelijke vakantie, 11 wettelijke feestdagen, 3 lokale 

feestdagen en 2 kermisdagen) 
• Tijdsregeling: dagregime (glijdende werktijden) – voltijds (38 uur/week) 

• Maaltijdcheques van € 8  
• Fietsvergoeding voor woon-werkverkeer (€ 0,24 per kilometer) 

• Tweede pensioenpijler 
• Hospitalisatieverzekering na één jaar dienst 

 

Heb je interesse in deze uitdaging?  
Stel je online kandidaat via https://www.jobsolutions.be/register/3814.  

 
Voor vragen over de functie en de jobinhoud kan u terecht bij mevrouw Nathalie Lemaire: 052 43 25 15 

of nathalie.lemaire@berlare.be . 

 
Indiensttreding is voorzien zeer kort na de selectieproef. Onmiddellijke/snelle beschikbaarheid is dus 

noodzakelijk. 
 

Vacature 


