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VACATURE: 
INTERGEMEENTELIJKE BELEIDSMEDEWERKER HANDHAVING                          

MILIEU EN RUIMTELIJKE ORDENING                                                 

3 FEBRUARI 2021                      

 
WVI is een dienstverlenende vereniging die gemeenten-vennoten bijstaat bij het vervullen van hun taken. 

Als verlengstuk van 54 West-Vlaamse gemeenten initieert, faciliteert en organiseert WVI 

intergemeentelijke samenwerking op diverse domeinen. WVI realiseert voor haar gemeenten 

kwaliteitsvolle en duurzame bedrijventerreinen en woonprojecten en staat hen als kenniscentrum bij 

binnen de werkvelden: ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu, natuur, klimaat, energie, 

grensoverschrijdende en Europese samenwerking. We doen dit vanuit een ambitieuze en duurzame visie 

op de toekomst en anticiperen op nieuwe uitdagingen. Zo maken we samen met en dicht bij onze 

gemeenten en regio’s werk van een duurzame en veilige woon-, werk- en leefomgeving. 

 

 

Voor de uitbouw van de intergemeentelijke handhavingsdienst is WVI op zoek naar een:  

 
handhaver milieu en ruimtelijke ordening  
 

 

1.  de functiebeschrijving 
 

Zie bijlage voor de volledige functiebeschrijving. 

 

De deelnemende gemeenten bij start van de intergemeentelijke samenwerking zijn Gistel, Middelkerke, 

Moorslede, Wielsbeke, Bredene en Zuienkerke. 

 

De plaats van tewerkstelling is zowel het kantoor van WVI (te Brugge) als de betrokken West-Vlaamse lokale 

overheden. 
 

 

2.  ons aanbod 
 

- Je komt terecht in een afwisselende job met veel autonomie, voor en in verschillende West-Vlaamse 

gemeentebesturen en met het collegiaal netwerk van WVI.  

- WVI hecht veel belang aan het bijdragen tot een duurzame maatschappij. 

- We bieden je een contract voor onbepaalde duur, met een aantrekkelijk loon in overeenstemming met 

je master- of bacheloropleiding en werkervaring. 

- Daarnaast kan je rekenen op verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, 

aanvullend pensioenverzekering, loonwaarborg bij langdurige ziekte, hospitalisatieverzekering… 

- Eveneens biedt WVI een flex-plan aan waarin je zelf kan kiezen uit een aantal loonsvoordelen, zoals 

een leasefiets, leasewagen of bijkomende verlofdagen… 

- Mobiliteitsvoordelen zijn een fietsvergoeding en een ruime tussenkomst in de kosten van het woon-

werkverkeer met het openbaar vervoer. 

- We vergoeden jouw verplaatsingskosten in opdracht van WVI. 

- We stellen vooruitstrevende werkmiddelen ter beschikking die flexibele werkplaatsen mogelijk maken, 

onder meer een smartphone met split-bill abonnement. 

- We streven naar een hoog welzijn op het werk en een goede work-life balance, onder meer door  

personeelsevenementen, glijdende uren en een gunstige vakantieregeling. 
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3.  voorwaarden om je kandidaat  te kunnen stel len  

 
- Je bent in het bezit van een masterdiploma in een wetenschappelijke richting met bijzondere affiniteit 

inzake milieu, of gelijkwaardig op basis van opleidingen en verworven kennis op vlak van handhaving 

en/of milieu. 

- Je bent in het bezit van een diploma lokale toezichthouder milieu of je bent bereid dit op korte termijn 

te behalen. 

- Relevante ervaring is een pluspunt. 

- Je vertoont gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag 

wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie 

maanden. 

- Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving 

betreffende het welzijn van de werknemers op het werk. Je bent bereid deel te nemen aan een 

medisch onderzoek bij aanwerving. 

- Je bent in het bezit van een rijbewijs B en je kan beschikken over een eigen wagen. 

 

 

 

4.  de aanwervingsprocedure  
 

De aanwervingsprocedure bestaat uit verschillende stappen waarbij je telkens geslaagd dient te zijn: 

- een technisch-inhoudelijke schriftelijke selectieproef - thuis 

- mondelinge proef met jury – in de kantoren van WVI of via videocall 

- assessment center – bij een extern selectiekantoor 

- eindgesprek bij directie van WVI – in de kantoren van WVI 

 

Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten stelt de raad van bestuur één kandidaat aan in een 

contract van onbepaalde duur, en in functie van het diploma in functiegroep “stafmedewerker” (master) of 

“deskundige” (bachelor) overeenkomstig het administratief en geldelijk statuut van WVI. 

 

Bezorg ons je kandidatuur, met motivatiebrief en cv: 

 

personeelsdienst@wvi.be 
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