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5 REDENEN
OM VOOR
ONS TE KIEZEN
We dragen klantvriendelijke dienstverlening
hoog in het vaandel. Niet voor niets staat in
onze missie dat we samen met onze inwoners
een stad willen creëren waar zuurstof is voor
initiatief en het ontplooien van talenten. Ook
binnen onze organisatie zijn dit kernwaarden.
Iedereen is betrokken en gemotiveerd om bij te
dragen tot een stad die transformeert.
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We hebben al heel wat stappen
ondernomen om tot een mooie,
nette en groene stad te komen. Kijk
maar naar onze vernieuwde Grote
Markt. Maar er staan nog heel wat
projecten op til waar jij deel van kan
uitmaken.
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KRIEBELT HET OM
BIJ ONS AAN
DE SLAG TE GAAN?

Dankzij een goedgevulde
programmatie, is er het hele jaar
door een gevarieerd aanbod aan
cultuur, beleving en sport. Jij kan
hier mee je schouders onder zetten.
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We zijn een lokale werkgever met
een dynamisch en proactief
personeelsbeleid. Over alle diensten
heen stellen we de burger centraal,
waardoor je kan werken in een
betekenisvolle omgeving.
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Heb je nog vragen over een vacature of over werken bij
de stad en het OCMW Tienen? Contacteer ons!

We creëren kansen voor iedereen.
Onze sociale diensten bieden een
breed vangnet en gamma aan ondersteuning voor mensen in kwetsbare
posities. Jij kan mee het verschil
maken.

aanwervingen@tienen.be
Wil je meteen solliciteren, vul het sollicitatieformulier in
en je hoort weldra van ons!

Werken voor de stad en het OCMW
Tienen is werken dicht bij huis. Wij
zetten in op jouw work-life balans
met heel wat extralegale voordelen
zoals flexibele werktijden, de
mogelijkheid tot thuiswerk en
voldoende vakantiedagen.
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