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BIBLIOTHEEKASSISTENT

Je informeert burgers op een degelijke, objectieve manier over het gemeentelijk beleid. 
Je kan deze boodschappen correct vertalen naar inhoud en vormgeving. Ook het struc-
tureren en optimaliseren van interne communicatie en het opvolgen van de huisstijl 
behoren tot je taken.

PROFIEL: NIVEAU B - CONTRACTUEEL - 38/38E ONBEPAALDE DUUR
Je bent creatief in tekst en beeld. Je beschikt over sterke redactionele en grafi sche vaardigheden. Een 
goede kennis van InDesign is noodzakelijk. Je beschikt over het gevraagde diploma of bent in het bezit 
van een bachelordiploma met ten minste 4 jaar relevante beroepservaring. Je hebt een rijbewijs B of 
behaalt dit binnen de twee jaar na indiens� reding.      

IETS VOOR JOU?
Solliciteren kan door je brief, het standaard sollicitatieformulier, een ui� reksel uit het strafregister, een 
kopie van je rijbewijs, diploma en desgevallend a� esten van werkervaring te bezorgen, uiterlijk 16 de-
cember 2019 aan de personeelsdienst, Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel.

DE SELECTIEPROCEDURE
De bekwaamheidsproeven gaan door op 8 januari 2020, er wordt een wervingsreserve aangelegd.

We zoeken een enthousiaste medewerker die mee wil instaan voor het 
vlot verloop van de directe en indirecte dienstverlening in de bibliotheek.

PROFIEL: NIVEAU C - CONTRACTUEEL - 19/38E ONBEPAALDE DUUR
Je bent een hulpvaardige en vriendelijke collega met de nodige vakkennis die beschikt over een diplo-
ma van het hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig.  Een rijbewijs B dient behaald te zijn uiterlijk 2 
jaar na indiens� reding.  Je bent bereid om avond- en weekendprestaties te leveren.  

IETS VOOR JOU?
Solliciteren kan door je brief, het standaard sollicitatieformulier, een ui� reksel uit het strafregister, een 
kopie van je rijbewijs en diploma te bezorgen, uiterlijk 13 december 2019 aan de personeelsdienst, Bre-
dabaan 735, 2990 Wuustwezel.

DE SELECTIEPROCEDURE
• De preselectie gaat door op 20 december 2019, er worden maximum 20 kandidaten geselecteerd.
• Het schri� elijk examen vindt plaats op 10 januari, de mondelinge en praktische proef op 

4 februari 2020.
• Er wordt een wervingsreserve aangelegd.

Meer info
Het standaardformulier en de infobundel zijn te bekomen op  
www.wuustwezel.be of bij de personeelsdienst, 03 690 46 19, 
personeel@wuustwezel.be


