Nieuwsbrief W.I.T.
Hallo ,

«Voor-

17/04/15
We hebben weer enkele laatste weetjes voor u. Veel leesplezier.

VACTURES GEMEENTE ICHTEGEM
Voor de gemeentelijke basisschool Ichtegem met haar 2 vestigingen ’T Mozaïek in dorpskern Eernegem en De Bever in
dorpskern Ichtegem, is het gemeentebestuur van Ichtegem op zoek naar een Directeur Basisonderwijs. Het betreft een voltijdse openstaande functie vanaf 1 september 2015 met vaste benoeming na een gunstige proefperiode van 2 jaar.
Tevens is er een vacature voor administratief medewerker - contractueel - niveau C voor de dienst burgerzaken. Het betreft een voltijdse contractuele openstaande job vanaf 1 juli 2015.
Daarnaast is onze gemeente ook op zoek naar jobstudenten:
één jobstudent voor de maand augustus als ondersteuning voor de dienst Ruimtelijke Ordening een student hoger onderwijs met kennis van en ervaring met GIS (Geografische Informatie Systemen). Het betreft een contract van vier weken, in onderling overleg verlengbaar met twee weken.
één jobstudent voor de maand juli en één voor de maand augustus - de bedoeling is dat je meehelpt de collectie te verzorgen, te onderhouden en promotie te voeren voor de werking van de
bibliotheek.
Voor alle bijkomende informatie kan je terecht op http://www.ichtegem.be/nieuws/vacaturesbestuur.

VERKEERSVRIJE DAGEN

Op 2 en 3 april vonden de verkeersveilige dagen plaats,
een samenwerking tussen het gemeentebestuur Ichtegem, politiezone Kouter en de brandweer.
Op donderdag maakten 213 leerlingen uit het 5de en 6de
leerjaar van de verschillende scholen uit onze gemeente
kennis met de verschillende facetten van verkeersveiligheid (verkeersparcours, dode hoek, fietscontrole, fietsbehendigheid en een demo van de brandweer Gistel).

Op vrijdag won het zesde leerjaar van Vrije Basisschool De Schatkist uit Ichtegem de verkeersquiz, en mogen zich 2 jaar lang
(wisselbeker) de verkeerskampioen van Ichtegem noemen.
WIT wenst hen bij deze dan ook proficiat!

Blijf op de hoogte en volg ons via facebook, twitter
en website!
Verantwoordelijke uitgever: Eddy Laga, Zedelgemsesteenweg 176, 8480 Ichtegem. U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich ingeschreven heeft via wit.ichtegem@gmail.com. Indien u
onrechtmatig deze mail verkregen hebt of u wenst uit te schrijven klik dan op volgende link: uitschrijven

