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assistent Logistiek
Dommelhof 
CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE (MOMENTEEL 1 FUNCTIE ASSISTENT LOGISTIEK/
INWONEND HUISBEWAARDER VACANT)

Als assistent Logistiek onderhoud beheer je, samen met collega-techniekers,    
de infrastructuur in het Provinciaal Domein Dommelhof. Je voert kleine klussen 
zelfstandig uit en volgt grote werken en herstellingen op. Je biedt ondersteuning 
bij evenementen. Als inwonend huisbewaarder ben je ’s avonds en in het week-
end het eerste aanspreekpunt voor bezoekers en gasten op de site. In deze rol 
vang je groepen op en ondersteun je hen bij hun praktische vragen. Je oefent 
controle en toezicht uit op de site.
 
Toelatingsvoorwaarden: geen diplomavoorwaarden

Brutomaandloon: minimum 1 943,01 euro – maximum 2 944,40 euro
Conciërgeovereenkomst met vergoedingen in natura (o.a. gebruik van een woning).
   
Solliciteren doe je door je motivatiebrief, je cv en een kopie van je diploma te 
bezorgen aan de Afdeling Loopbaanbegeleiding, Directie HRM, Universiteits-
laan 1, 3500 Hasselt, vacatures@limburg.be. Dit kan tot 18 februari 2019.
 
Surf naar www.limburg.be/vacatures voor meer informatie over de functie en
over de selectieprocedure of neem contact op met Rebecca Huysmans,
vacatures@limburg.be, tel. 011 23 78 37.

Ontdek je job bij de provincie Limburg!
Wil je samenwerken met toffe collega’s? Sta je met plezier Limburgers te 
woord? Wil je groeien in je functie? Wil je een stempel drukken op Limburg? 
Dan is werken bij de provincie Limburg of één van haar instellingen zeker 
iets voor jou.  
Bij de provincie Limburg selecteren we op basis van je competenties. Er 
wordt geen onderscheid gemaakt op basis van je leeftijd, je geslacht, je 
etnische afkomst, je geloof, je handicap of je nationaliteit.

Provincie  
Limburg
hier groeien ideeën

“Een internationaal festival als 
Theater op de Markt op poten helpen 
zetten, dat een unieke ervaring biedt 
aan het publiek, maakt van mijn job 
een uitdaging.”

 
 

Evelien  
communicatiemanager


