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TOERISME OOST-VLAANDEREN vzw zoekt  

2 onderhoudsarbeiders voor wandel- en fietsinfrastructuur 

 

Ben je gepassioneerd door onderhoud en zie je je deze functie uitvoeren voor wandel- en fietsinfrastructuur?  

Hou je ervan om aan de slag te gaan in een klein technisch team en steek je ook graag zelf de handen uit de 

mouwen?  

Lees dan snel verder want Toerisme Oost-Vlaanderen zoekt 2 voltijdse onderhoudsarbeiders voor haar wandel- en 

fietsinfrastructuur! Het gaat hierbij om een contract van 1 jaar met kans op verlenging en opname in de 

wervingsreserve. We streven naar een snelle indienstreding. 

De organisatie en het team  

Toerisme Oost-Vlaanderen staat in voor de ontwikkeling en promotie van haar toeristische regio’s en diverse 

toeristische producten. Dit onder andere door de realisatie van fiets- en wandelroutes, fiets- en wandelnetwerken 

en gidsen en magazines.  

De functie bevindt zich binnen het team ‘Makers’. Deze afdeling staat in voor de realisatie van nieuwe wandel- en 

fietsproducten. Je maakt binnen dit team deel uit van een kleine technische ploeg en wordt aangestuurd door de 

teamlead. Je vaste standplaats is Gent. 

Binnen deze functie sta je, samen met je team, in voor het technisch onderhoud van wandel- en fietsroutes, 

routenetwerken en fietsnetwerken. 

Concreet behoren volgende taken tot jouw takenpakket: 

- Je plaatst en verzorgt de bewegwijzering van de Oost-Vlaamse wandel- en fietsroutes en staat in voor de 
zichtbaarheid ervan door de groenaanplanting errond te onderhouden 
 

- Waar nodig plaats of verplaats je kleine infoborden of -palen en breng je de nodige markeringen aan 
 

Naar welke competenties zijn we op zoek? 

- Je legt een bepaalde snelheid van uitvoering aan de dag, maar combineert dit met een groot streven naar 
kwaliteit; 

- Je kan een bepaalde zelfstandigheid in je werk aan de dag leggen, maar vraagt ook hulp indien nodig; 
- Je bent een teamplayer die ook in moeilijkere situaties zijn kalmte kan bewaren en beschikt over een 

gezonde portie doorzettingsvermogen; 
- Je komt terecht in een kleine technische ploeg, waardoor je je flexibel opstelt naar uit te voeren takenpakket 

en bijspringt waar nodig; 
- Je zorgt mee voor een goede samenwerking en communicatie en staat open voor feedback; 
- Je beschikt over een rijbewijs B (handgeschakeld), dit omdat je je alleen, of samen met een collega, naar 

diverse locaties in Oost-Vlaanderen zal verplaatsen.  
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Wat krijg je van ons? 

- Een voltijdse contractuele tewerkstelling van 1 jaar met kans op verlenging; 
- Een verloning op E-niveau volgens de provinciale barema’s, waarbij relevante anciënniteit kan worden 

meegenomen; 
- Maaltijdcheques van 7 euro  
- Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer, fietsvergoeding of sociaal abonnement bij verplaatsing 

met de wagen; 
- Een gratis hospitalisatieverzekering; 
- Groepsverzekering; 
- Eindejaarspremie; 
- Een aantrekkelijke verlofregeling met 34 verlofdagen; 
- De mogelijkheid tot glijdende werkuren in overleg met de collega’s van het team. 

 
We vullen deze vacature in en leggen een wervingsreserve aan die 2 jaar geldig is. Deze gebruiken we dan ook voor 

toekomstige vacatures.  

Wat zijn de voorwaarden? 

- Een eerdere technische ervaring- bv. in wegenwerken, groenaanleg of groenbeheer- is een troef, maar geen 
must. Een gezonde portie motivatie en goesting om in deze functie aan de slag te gaan is dat zeker wel! 

- Je bent op zoek naar een voltijdse tewerkstelling 
- Je bent bereid je te verplaatsen naar Gent – vaste standplaats – en diverse locaties in Oost-Vlaanderen voor 

de uitvoering van je takenpakket 
- Je beschikt over een geldig rijbewijs B 

 
Wat zijn de selectiestappen? 

Voel je je aangesproken door deze vacature? Solliciteer dan uiterlijk op 3 januari 2023 met cv en motivatiebrief 

waarin je toelicht waarom we jou voor deze vacature moeten selecteren. Dit kan per email aan Toerisme Oost-

Vlaanderen vzw via personeeltov@oost-vlaanderen.be. 

De verdere selectieprocedure zal bestaan uit een uitgebreid verkennend gesprek met de teamlead, de persoon die je 

rechtstreeks zal aansturen en de HR-verantwoordelijke, waarin we kort je technische competenties zullen toetsen, 

maar vooral je motivatie en je fit binnen het team aan bod zullen laten komen. 

Dit gesprek gaat onder voorbehoud door in de week van 9 januari 2023. 

Heb je nog vragen? 

Voor meer informatie over de jobinhoud kan je terecht bij Stijn Vandeplas, teamlead ‘Makers’, op 0477 98 62 14 of 

via stijn.vandeplas@oost-vlaanderen.be. 

Verwerking persoonsgegevens 

Persoonsgegevens worden verwerkt conform de geldende privacywetgeving. 

De persoonsgegevens die in het kader van deze sollicitatieprocedure worden verwerkt worden enkel gebruikt en uitsluitend doorgegeven aan 

HR-partners met het oog op deze sollicitatieprocedure. De gegevens worden niet langer dan 1 jaar na afsluiting van deze 

aanwervingsprocedure bewaard. 
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