
Het Bestuur van de Nieuwe Polder van Blankenberge organiseert een vergelijkende selectieprocedure voor een  

Administratief medewerker vergunningen  (m/v) 

 

De Nieuwe Polder van Blankenberge is een lokaal openbaar bestuur met als taak de zorg voor het beheer, het 

behoud en het herstellen van de watersystemen overeenkomstig de beginselen van het integraal waterbeleid. De 
Polder is bevoegd voor de kwantitatieve waterhuishouding op het grondgebied van Blankenberge, Bredene, Brugge, 

De Haan, Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke. 

De plaats van tewerkstelling is het Polderhuis, Kapellestraat 36 te 8377 Houtave. 

 
Functieomschrijving 

- Omgevingsvergunningen analyseren, samenvatten en adviezen opstellen in overleg met de Ontvanger-Griffier; 

- Opmaken van dossiers, bestekken, onderhoudskaarten, waterlopenbestand up-to-date houden in GIS of andere 
gelijkaardige programma’s; 

- Hulp bieden aan de Ontvanger-Griffier waar nodig; 

- Nauwgezet samenwerken en overleggen met de Ontvanger-Griffier, het Bestuur, andere Besturen, …; 

 
Vereiste specifieke kennis en vaardigheden 

- Het takenpakket vereist organisatorische competenties; 

- Je hebt (basis)kennis van de wetgeving waterlopen, integraal waterbeleid, GIS, andere 
informaticaprogramma’s en je bent bereid om deze kennis te vergroten; 

- Bij voorkeur ken je het gebied, heb je belangstelling voor waterlopen en hun ecologie; 

- Je bent een teamplayer die kan leren uit de ervaring van de collega’s en het Bestuur; 
- Je gaat discreet en zorgvuldig om met gevoelige of vertrouwelijke informatie.  

 

Functiespecifieke kennis en vaardigheden 

Diplomavoorwaarde: Bachelor niveau – bij voorkeur technische richting; 
Rijbewijs B is vereist; 

Bij voorkeur ben je woonachtig binnen het ambtsgebied van de Polder of een aangrenzende gemeente; 

Enthousiaste en betrouwbare persoon. 
  

Aanbod 

- Salarisschaal B-niveau; 
- Voltijds contract van onbepaalde duur (halftijds is ook mogelijk); 

- Anciënniteit kan gevaloriseerd worden (max. 10 jaar); 

- Groepsverzekering; 

- Hospitalisatieverzekering; 
- Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor een termijn van 1 jaar (verlengbaar). 

 

Procedure 
De selectieprocedure wordt geleid door de Polder en bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge proef. 

Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, bezorg dan uiterlijk 6 oktober 2019 je kandidatuur 

met je curriculum vitae, een kopie van het vereiste diploma aan ben.demeyere@polderblankenberge.be of per 

post aan kapellestraat 36, 8377 Houtave. 
 

Contact 

Nieuwe Polder van Blankenberge t.a.v. Ben Demeyere, Kapellestraat 36, 8377 Houtave. 
Tel. 050/32.17.90 – e-mail: ben.demeyere@polderblankenberge.be . 
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