
 

  

Aanwerving  jobstudenten  
ZOMERSEIZOEN 2016 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad MENEN brengt ter kennis aan de belangstellenden dat 
er voor de zomervakantie 2016 volgende vakantiejobs worden vacant gesteld:  

- 1 halftime werkvrouw/man poetspersoneel voor technische dienst en bibliotheek Menen 

- fulltime en parttime werkvrouwen/mannen poetspersoneel voor vakantiespeelpleinen Menen en Lauwe 
 2 fulltime functies voor Molshoop Menen 
 1 halftime functie voor Molshoop Menen 
 1 functie 27u./week  voor Sproetel Menen 
 2  fulltime functies voor Speelveugel Lauwe 
 1 halftime functie voor Speelveugel Lauwe 
 
ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN: 

1. 18 jaar oud zijn of 18 worden in 2016 (geboortejaar 1998) 
2. van goed gedrag zijn; 
3. lichamelijk geschikt zijn;  

Personen met een handicap komen eveneens in aanmerking indien zij in de mogelijkheid zijn de gevraagde 
betrekking op normale wijze uit te oefenen; 

4. voldoen aan de vereisten over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in 
bestuurszaken: studies in het Nederlands hebben gevolgd; 
 

BEZOLDIGING: 
poetspersoneel: 11,08 EUR per uur. 
 
KANDIDAATSTELLING: 
De kandidaturen, gesteld op een daartoe door het Stadsbestuur ter beschikking gesteld formulier, moeten ten 
laatste op 14 april 2016 worden ingediend op een van de volgende wijzen: 
- aangetekende zending gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1, 8930 MENEN 
- afgifte, tegen ontvangstbewijs, aan de onthaalbalie in het stadhuis, Grote Markt 1 in MENEN 
- online invulling en doorzending van het inschrijvingsformulier via de website www.menen.be. 
 Een ontvangstbevestiging wordt onmiddellijk teruggemaild en geldt als enigste bewijs. 

De vakantiejobs zullen enkel worden toegewezen aan de kandidaten die: 
- in aanmerking komen voor tewerkstelling met verlaagd RSZ-tarief (max. 50 dagen tewerkstelling/jaar) 
- beschikbaar zijn gedurende de volledige periodes vermeld op het kandidaatstellingsformulier. 

Nadere info:  stadhuis, personeelsdienst, verdieping 2B, Grote Markt 1, 8930 Menen 
  personeelsdienst@menen.be  -  T. 056 529 314 

Te Menen, op 11 maart 2016. 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen: 
De Stadssecretaris,  De Burgemeester, 

E. ALGOET M. FOURNIER 


