
 

 omgevingsjurist

 

Welkom in ons team

Directie Ruimte & Mobiliteit bestaat uit 3 diensten:

1. Dienst Ruimtelijke planning heeft tot taak om een ruimtelijk beleid te ontwikkelen en door middel van
planprocessen en -projecten uit te voeren en de gemeenten te ondersteunen.

2. Dienst Omgevingsvergunningen (ruimte) bereidt vergunningsbeslissing voor.
3. Dienst Mobiliteit legt in hoofdzaak fietssnelwegen aan, begeleidt en subsidieert fietsprojecten en trage wegen van

de gemeenten.

De 3,5 VTE juristen zorgen op directieniveau voor juridische ondersteuning en opvolging.

 

Functie

De omgevingsjurist staat in hoofdzaak in voor de juridische ondersteuning van de
omgevingsvergunningsvergunningen, zorgt voor een kwalitatieve juridische onderbouwing van het al dan niet
afleveren van vergunningen en volgt de procedures op bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Daarnaast adviseert
hij/zij de (beleidsmatige) ruimtelijke-/ mobiliteitsprocessen.

De tewerkstellingsplaats is het Provinciaal Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 in 9000 Gent

Nog steeds geïnteresseerd in deze functie? Lees er dan meer over in onze functiebeschrijving (in bijlage).

 

Profiel

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding: 

je bent in het bezit van een masterdiploma in de rechten
je bent bereid tot avond- en weekendwerk
je kan werken met Officetoepassingen
je kent de werking van het provinciebestuur
je hebt grondige kennis van het publiekrecht in het bijzonder de regelgeving inzake milieuhygiëne en de
ruimtelijke ordening
je kan omgaan met vertrouwelijke informatie en bent discreet
je beschikt over voldoende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.

Twijfel jij of je kan deelnemen aan deze selectieprocedure?  Raadpleeg dan zeker de deelnemingsvoorwaarden
in bijlage. Blijf je toch met vragen zitten? Neem dan contact op met de personeelsdienst (zie contactgegevens
hieronder).

 

Aanbod

We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur.
Interne personeelsleden behouden hun statuut.

Als omgevingsjurist (niveau A - Av: A1a - A1b - A2a) krijg je een geïndexeerd salaris waarbij het min. bruto-
maandsalaris € 3431,36 bedraagt (bij voltijdse prestaties).

Simuleer hier jouw toekomstig salaris!

Bovenop jouw salaris krijg je ook nog:

maaltijdcheques van 8 euro

https://simuleerjesalaris.oost-vlaanderen.be/


vakantiegeld
eindejaarstoelage
gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer 
fietsvergoeding van 0,25 euro per kilometer
gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken
uiterst flexibele uurregeling (uren te presteren tussen 7u00 en 19u00)
regelmatig thuiswerken is mogelijk
30 dagen vakantieverlof + 14 feestdagen
kinderopvang aan een erg gunstig tarief in paas- en zomervakantie
ruime opleidingsmogelijkheden
korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra.

 

Selectiestappen

Voor volgende selectiestappen moet je slagen:

1. schriftelijk gedeelte
2. mondeling gedeelte. 

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die 3 jaar geldig is. 

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van
bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Nood aan ondersteuning tijdens deze selectieprocedure?

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wenst
te maken, geef je dit aan bij jouw sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen
aan de selectie.

 

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd?  Klik snel onderaan op de knop 'Solliciteren', inschrijven kan tot en met zondag 2 oktober
2022.

Deze documenten hebben wij van jou nodig:

Nederlandstalig cv 
Masterdiploma in de rechten
Motivatiebrief 

Let op: Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben
ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

Na de uiterste inschrijvingstermijn worden de kandidaturen gescreend en zal er gecommuniceerd worden vanaf
vrijdag 7 oktober 2022 of je in aanmerking komt voor deelname aan de selectieprocedure.

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.

 

Heb je nog vragen?

Informatie over de functie:

Mark Cromheecke (directeur bij directie Ruimte & Mobiliteit - directiecel)
mail: mark.cromheecke@oost-vlaanderen.be 
bel: 09 267 75 79 
niet bereikbaar tussen 1 en 15 augustus 2022 en tussen 12 en 30 september 2022.

mailto:mark.cromheecke@oost-vlaanderen.be


Kaat Van Keymeulen (omgevingsjurist bij directie Ruimte & Mobiliteit - directiecel)
mail: kaat.van.keymeulen@oost-vlaanderen.be
bel: 09 267 78 27

Informatie over de voorwaarden en procedures:

Linde Goedertier (medewerker HR bij team B van dienst Werving & Personeelsbeheer)
mail: personeel.teamB@oost-vlaanderen.be
bel: 09 267 71 25
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