
Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 

worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 

 

Een van de belangrijkste missies van het Departement Openbare Reinheid bestaat in het 

vernieuwen, onderhouden en in stand houden van de openbare ruimte.  

 

 

Binnen het departement verzekert de Dienst Openbare Reinheid, aan de hand van 

wekelijkse, periodieke en seizoensgebonden acties, de netheid van de openbare ruimte. 

Onder dagelijkse acties verstaat men het schoonmaken van de straten, ledigen van de 

vuilnisbakken in de straten, het verwijderen van graffiti en opruimen van sluikstorten. Tot de 

periodieke acties horen het opnieuw in orde brengen van de openbare ruimte na 

festiviteiten of openbare manifestaties. De seizoensgebonden taken tenslotte bestaan uit het 

strooien van de wegen in de winter, het opruimen van afgevallen bladeren en de inzameling 

van grof huisvuil. 

De dienst werkt ook een beleid uit rond sensibilisering, bemiddeling en verbalisering op het 

vlak van openbare netheid.  

 

De Stad Brussel is op zoek naar een adjunct-diensthoofd Overleg Openbare Netheid (M/V/X) 

 

VEREIST DIPLOMA 

• Je bent in het bezit van een master 

 

MISSIE 

Je coördineert het werk van een team van 12 bemiddelaars die op het terrein dagelijks in 

contact staan met bewoners en handelaars van de Stad Brussel en ook instaan voor 

klachtenbeheer. Je ontwikkelt een strategische visie voor de dienst, coördineert de 

opvolging van de activiteiten, dossiers en projecten zoals sensibiliseringsacties om de 

bewoners te herinneren aan de regels rond het buitenzetten van vuilniszakken of in het kader 

van publieksevenementen. Je werkt nauw samen met andere diensten van de Openbare 

Reinheid binnen de Stad maar ook op gewestelijk niveau en met de politie. Je bent 

regelmatig aanwezig op het terrein om deel te nemen aan acties waardoor het mogelijk is 

dat je soms ’s avonds of in het weekend werkt.  

 

TAKEN 

• Je omkadert het werk van de bemiddelaars, organiseert teamvergaderingen, verzekert 

de begeleiding met het oog op het behalen van de objectieven en het goed 

functioneren van de dienst 

• Je ontwikkelt een strategische visie en werkt acties uit om de werking van de dienst te 

optimaliseren 

• Je zet de strategische visie om in een concreet actieplan voor de medewerkers op het 

terrein 

• Je verzekert de opvolging van de missies, dossiers, klachten die toevertrouwd werden 

aan de medewerkers en werkt een activiteitenverslag uit voor de dienst 

• Je werkt sensibiliseringsprojecten uit rond netheid in functie van de vastgestelde 

prioriteiten en coördineert de uitrol ervan met de bemiddelaars 

• Je bouwt een netwerk uit met contacten binnen de verschillende entiteiten die werken 

rond openbare netheid bij de Stad Brussel, het Brussels Gewest en de politie om een 

efficiënte samenwerking te bevorderen 

 

 

PROFIEL 

• Ervaring op het vlak van projectcoördinatie en teambeheer vormt een troef 

• Je hebt een goede kennis van de Brusselse instellingen en de netheidsproblematiek 

• Je kan de nodige prioriteiten vastleggen en de stappen uitwerken die nodig zijn voor het 

behalen van de objectieven op een coherente wijze en binnen de opgelegde deadline 

• Je drukt je zowel mondeling als schriftelijk vlot uit zodat je gesprekspartner je duidelijk 

begrijpt 



• Je hebt een analytisch denkvermogen en werkt oplossingsgericht 

• Je werkt op proactieve wijze samen met verschillende partners met het oog op het 

behalen van de objectieven 

• Een flexibel uurrooster schrikt je niet af (in functie van de evenementen is soms een 

aanwezigheid ’s avonds of in het weekend vereist) 

• Je kan overweg met MS Office 

• Je hebt een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans. Kennis van 

andere talen vormt een troef 

 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 3118,49 euro (eventueel verhoogd in functie van 

eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor 

het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

loonsimulator.  

• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de 

vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een 

hospitalisatieverzekering 

• Regelmatige bijscholing 

• Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het 

UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair 

Kinderziekenhuis Koningin Fabiola) 

 

INLICHTINGEN 

• bij het Departement HR - Dienst Werving  

Administratief Centrum 

Anspachlaan 6 (13de verdieping) 

1000 Brussel 

02 279 24 20 

• openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u 

 

SOLLICITEREN 

• Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste 

diploma) ten laatste op 07/02/2021. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste 

documenten) worden niet in aanmerking genomen. 

• Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Cel 

Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch 

uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in 

aanwezigheid van een jury en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische 

competenties.  

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen 

onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.  

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden 

met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure 

of voor de integratie binnen onze administratie. 

https://loonsimulator.brussel.be/

