De Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen organiseert een vergelijkende
selectieprocedure voor de aanwerving van een directeur-coördinator
De Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen (VVPW) is de koepelorganisatie die de belangen van de Vlaamse
polders en wateringen behartigt alsook instaat voor advisering en ondersteuning van de verschillende besturen. De
VVPW is de officiële vertegenwoordiger van de polders en wateringen in de CIW (Coördinatiecommissie Integraal
Waterbeleid) van waaruit zij meewerkt aan de ontwikkeling van het hedendaags waterbeleid.
Functieomschrijving
Juridische, administratieve en technische ondersteuning bieden aan de verschillende leden
Leden begeleiden bij de implementatie van de GDPR-wetgeving en voor hen de DPO-rol opnemen
Verzorgen communicatiebeleid
De VVPW vertegenwoordigen in diverse commissies en stuurgroepen
Organiseren van opleidingen
Rapporteren aan het dagelijks bestuur en de raad van bestuur
Vereiste specifieke kennis en vaardigheden
Het takenpakket vereist leidinggevende en organisatorische competenties
Je hebt kennis van de wetgeving integraal waterbeleid, Polders en Wateringen, bevaarbare en onbevaarbare
waterlopen en bent bereid je te specialiseren in deze materie.
Je hebt kennis van de GDPR-wetgeving, bent in het bezit van een opleiding tot DPO of bereid je hiervoor op
te leiden.
Functie specifieke vereisten
Diplomavoorwaarde: masterdiploma – bij voorkeur jurist of ingenieur met affiniteit voor waterbeheer
Rijbewijs B is vereist
Je bent bereid om je regelmatig te verplaatsen in Vlaanderen
Profiel
Je bent zelfstandig en bezit visie om toekomstgericht na te denken
Je bent bereid om je op korte termijn in te werken in de diverse materies
Je bent communicatief en samenwerkingsgericht
Aanbod
-

Salarisschaal A111 (Vlaamse overheid) of hoger op basis van relevante ervaring
Voltijdse contractuele functie
Anciënniteit kan gevaloriseerd worden i.f.v. relevante ervaring
Flexibele werkuren
Dienstwagen
Maaltijdcheques
Computer en telefoon
Er wordt een werkingsreserve aangelegd voor een termijn van 1 jaar (verlengbaar)
Er wordt een standplaats gezocht binnen de Provincie waar je woonachtig bent

Kandidaten
Dienen voor 26 oktober 2018 per post hun sollicitatiebrief samen met hun curriculum vitae en een kopie van
het vereiste diploma in te dienen op het secretariaat van de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen
vzw, Kortestraat 1, 3990 Peer.
Meer informatie kan telefonisch of per email aangevraagd worden via info@vvpw.be – 0475/408854.

