De Vereniging Welzijnsband Meetjesland is een publieke
rechtspersoon die een samenwerking organiseert tussen de
OCMW’s van het Meetjesland, op vlak van o.a.
schuldbemiddeling, collectieve schuldenregeling, juridisch
advies, archiefbeheer (papieren en digitaal archief), interne
audit, informatieveiligheid.
Werft aan met contract van onbepaalde duur :
1 deeltijds ARCHIEFBEHEERDER (80%)
Archiefbeheerder (masterniveau)
Samen met de 2 collega-archiefbeheerders organiseer en coördineer je de papieren en digitale
archieven van de deelnemende lokale besturen. Dit houdt o.a. in dat je deze besturen en hun
medewerkers ondersteunt en adviseert. Je werkt ter plekke bij de verschillende besturen in het
Meetjesland.
Je profiel:
• Je beschikt over een master-na-master-diploma archivistiek (of zal erover beschikken uiterlijk
september 2017)
• Je bent geboeid zowel door papieren archieven als door digitalisering in een administratieve
omgeving
• Je kan zelfstandig werken en ook goed samenwerken met de collega-archiefbeheerders en
de lokale personeelsleden van de verschillende klantbesturen
• Je bent nauwkeurig, resultaatgericht en hebt zin voor verantwoordelijkheid
• Je bent klantvriendelijk en vlot in je communicatie
• Je beschikt over een rijbewijs B en eigen vervoer
Ons aanbod:
Wij wensen deze betrekking in te vullen via een contract voor onbepaalde duur en leggen tevens een
werfreserve aan voor 3 jaar.
Welzijnsband Meetjesland staat voor een solide werkgever die investeert in zijn werknemers • een
vast loon (masterniveau: aanvangswedde voor een voltijdse functie € 3 046,98 bruto), waarbij
rekening wordt gehouden met je werkervaring • een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen
(maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering) en een gunstige verlofregeling • permanente
opleidingsmogelijkheden binnen een boeiende sector
Interesse? Aarzel niet. Bezorg je sollicitatiebrief met CV en kopie van je masterdiploma archivistiek:
en documentbeheer” vóór 6°september 2017 aan Welzijnsband Meetjesland, p/a Visstraat 16, 9900
Eeklo.
Voor meer info over deze functie kan je terecht op onze website www.welzijnsband.be of op
tel. 09 376 71 74 of e-mail: secretaris@ocmweeklo.be.
Onze vereniging heeft aandacht voor gelijke kansen! Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker
dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit.

