
BELEIDSCOÖRDINATOR BELEVING EN ZORG
niveau Ax • 100% • statutair • werfreserve • masterdiploma en min. 4 j. relevante beroepservaring
Je zorgt voor de strategische aansturing van het beleidsdomein beleving met o.a. cultuur en sport, en het 
beleidsdomein zorg waaronder de woonzorgcampus en de buitenschoolse kinderopvang ressorteren.

DESKUNDIGE ICT (2E OPROEP)
niveau Bv • 100% • contractueel • onbepaalde duur • werfreserve • bachelordiploma
Je beheert, beveiligt en onderhoudt de gehele ICT-infrastructuur van gemeente en OCMW. Je zorgt 
voor de algemene werking van het datamanagement en de technische ondersteuning van de 
diensten, met het oog op een vlotte, veilige en efficiënte dienstverlening. 

DESKUNDIGE WELZIJN
niveau Bv • 100% • contractueel • onbepaalde duur • werfreserve • bachelordiploma 
Je ondersteunt het diensthoofd vrije tijd en zorgt voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van 
het gemeentelijk beleid m.b.t. kinderen, onderwijs, senioren, gezondheid, ontwikkelingssamenwerking, 
diversiteit en toegankelijkheid.

DESKUNDIGE VRIJE TIJD
niveau Bv • 100% • contractueel • onbepaalde duur • werfreserve • bachelordiploma
Je ondersteunt het diensthoofd vrije tijd en zorgt voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het 
gemeentelijk beleid m.b.t. jeugd, toerisme, erfgoed en lokale evenementen.

Aanbod: Een aantrekkelijke job in een dynamisch team, diverse extralegale voordelen (maaltijd-
cheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, ...), filevriendelijke ligging, mogelijke overname 
relevante anciënniteit uit privésector of zelfstandige activiteit tot een maximum van 10 jaar en een 
interessante verlofregeling.

Ben jij het die we zoeken? Stuur dan uiterlijk op 21 oktober 2019 jouw motivatiebrief, cv en  
een kopie van je diploma of getuigschrift naar het College van burgemeester en schepenen, 
Gemeenteplein 13 in 3560 Lummen. 

De kandidaturen kunnen ingediend worden op de volgende manieren: 
a) door een per post aangetekend verzonden sollicitatiebrief; 
b) door overhandiging aan de personeelsdienst tegen ontvangstbewijs; 
c) via e-mail gericht aan de personeelsdienst.

Voor meer info en gedetailleerde functiebeschrijvingen kan je terecht bij de personeelsdienst 
(013 390 430 - sollicitaties@lummen.be) of op www.lummen.be/vacatures.

Lummen is een gezellige en dynamische gemeente met ongeveer 15.000 inwoners gelegen 
in het hart van West-Limburg. Onze gemeente biedt veel mogelijkheden om te ontspannen, 
te wonen en te werken, en heeft een uitgebreid aanbod in de zorgsector. Daardoor trekken wij 
zowel jonge gezinnen als ondernemingen aan. Wil je graag samen met een dynamisch team 
de gemeente verder uitbouwen? Wij zijn momenteel op zoek naar gedreven kandidaten 
(m/v/x) voor de aanwerving van volgende functies:


