Informatiebundel
aanwerving
technisch assistent technische uitvoeringsdiensten – groendienst (M/V/X)
(loonschaal D1 - D3)

Hieronder vind je bijkomende informatie betreffende de selectieprocedure, de
functiebeschrijving en de aanwervingsvoorwaarden.

I.

Functie specifieke info

Voor de versterking van de technische uitvoeringsdiensten, meer bepaald de groendienst,
is het stadsbestuur van Oudenburg op zoek naar een technisch assistent.
De openstaande betrekking kan voltijds (38/38) ingevuld worden met een
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 6 maanden. Na een positieve evaluatie wordt
op basis van deze selectieprocedure, een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
aangeboden worden.
II. Functiespecifieke info
Als arbeider van de groendienst voer je opdrachten uit zowel in het kader van tuin-, park- en
plantsoenonderhoud (algemeen groenonderhoud, snoeien, scheren van hagen, maaien van
gazons...) als in het kader van bos-en natuurbeheer (aanplanten, opkuis van houtkanten,
knotten van wilgen.... ). Je helpt bij het inrichten en het onderhouden van plantsoenen,
bermen, parken, tuinen of sportvelden.
Beplanting en snoeiwerk verzorg je volgens het seizoen en met de nodige zorgen.
Je werkt vooral buiten. Je doet handenarbeid. Je gebruikt handbediende en mechanische of
elektrische werktuigen, zoals kettingzagen en bosmaaiers.
Je past de veiligheidsregels strikt toe. Je werkt alleen en in groepsverband.
Er kunnen steeds bijkomende taken en verantwoordelijkheden worden opgenomen indien de
werking van de dienstverlening dit vereisen.
III. Voorwaarden voor aanwerving
Om in aanmerking te komen voor de functie dien je aan de volgende voorwaarden te
voldoen:
Algemene toelatingsvoorwaarden:
- Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het
passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister.
- De burgerlijke en politieke rechten genieten;
- Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de
wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Algemene aanwervingsvoorwaarden:
- Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der
talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
- Slagen voor de selectieprocedure
Specifieke aanwervingsvoorwaarden:
- in het bezit zijn van een rijbewijs B.
Jouw curriculum vitae met motivatiebrief en een kopie van je rijbewijs moet worden
ingediend tegen het afsluiten van de inschrijvingsperiode om te kunnen deelnemen aan
de selectieprocedure.
Op het ogenblik van indiensttreding moet aan alle voorwaarden voor aanwerving zijn
voldaan.
IV. Samenstelling selectiecommissie
De selectie toetst de bekwaamheid van de kandidaten voor de functie en gebeurt door een
selectiecommissie, die samengesteld is uit drie deskundigen.
De voorzitter van de selectiecommissie wordt bijgestaan door een secretaris die niet
deelneemt aan de eigenlijke selectieactiviteiten en aan de beoordeling van de kandidaten.
V. Preselectie (aanwerving)
Als er zich meer dan 12 kandidaten aanbieden voor deze openstaande betrekking, zal een
voorafgaande selectie gemaakt worden op basis van een screening van het curriculum vitae
en de motivatiebrief.
In de motivatiebrief kan je schrijven waarom je voor deze functie solliciteert, waarom je graag
zou willen werken voor de stad Oudenburg.
Tijdens de CV-screening wordt er geoordeeld op basis van het CV. Wees concreet en
vergeet niet om bij je werkervaring de periodes, functietitels, werkgevers en een korte
omschrijving van je takenpakket te vermelden.
Wij kijken onder meer naar relevante werkervaring, studies, stages, studentenjobs,..
Indien je kandidatuur wordt weerhouden, zal je uitgenodigd worden om deel te nemen aan
de selectieprocedure.

VI. Datum selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat uit een mondeling gesprek en een praktische proef en gaat
door op donderdag 20 juni 2019 in Cultuurcomplex ipso facto, Marktstraat 25 – 8460
Oudenburg
Het tijdstip waarop je dient aanwezig te zijn zal vermeld worden in de brief. Wie over een
mailadres beschikt wordt ook per e-mail uitgenodigd.
De mogelijkheid bestaat dat gemeenteraadsleden en/of een vakbondsafgevaardigde(n) zich
tijdens de selectieproeven komen vergewissen van de objectiviteit van de selectieprocedure.
Zij zijn enkel aanwezig als waarnemer en mogen zich geenszins mengen in de vraagstelling.
Ook mogen zij niet aanwezig zijn bij de deliberatie door de selectiecommissie.
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VII. Wervingsreserve
Indien je geslaagd bent maar niet wordt aangesteld door het College van Burgemeester en
Schepenen, dan wordt je opgenomen in de wervingsreserve die geldig is voor drie jaar.
Dit betekent dat indien de functie binnen de drie jaar na de invulling van de vacature om één
of andere reden opnieuw vacant wordt verklaard, het College van Burgemeester en
Schepenen opnieuw een keuze maakt tussen de kandidaten die in de wervingsreserve zijn
opgenomen.
VIII.

Kandidatuurstelling

Je motivatiebrief, vergezeld van een uitgebreid CV en een kopie van je rijbewijs dient uiterlijk
op 27 mei 2019 toe te komen bij het stadsbestuur van Oudenburg:
via de post:
Stadsbestuur Oudenburg
Weststraat 24
8460 Oudenburg
of
via e-mail:
personeelsdienst@oudenburg.be.
Onvolledige kandidaturen worden niet weerhouden.
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IX. Verloning
Op deze functie zijn de salarisschalen voor lokale besturen D1 - D3 van toepassing.
Hieronder vindt u de desbetreffende salarisschaal
salarisschalen

D1

D2

D3

Minimum
Maximum

13.300
18.300

14.300
19.600

15.500
20.700

Verhoging

1x1x350
3x2x350
1x2x300
8x2x350
1x2x500

1x1x350
1x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
2x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x500

1x1x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
2x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
1x2x350
1x2x400
1x2x350

0

13.300

14.300

15.500

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

13.650
13.650
14.000
14.000
14.350
14.350
14.700
14.700
15.000
15.000
15.350
15.350
15.700
15.700
16.050
16.050
16.400
16.400
16.750
16.750
17.100
17.100
17.450
17.450
17.800
17.800
18.300

14.650
14.650
15.000
15.000
15.400
15.400
15.750
15.750
16.150
16.150
16.500
16.500
16.900
16.900
17.250
17.250
17.650
17.650
18.000
18.000
18.350
18.350
18.750
18.750
19.100
19.100
19.600

15.850
15.850
16.250
16.250
16.600
16.600
17.000
17.000
17.350
17.350
17.700
17.700
18.100
18.100
18.450
18.450
18.850
18.850
19.200
19.200
19.600
19.600
19.950
19.950
20.350
20.350
20.700
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Basisbezoldiging:
De bedragen uit de tabellen zijn niet geïndexeerd. De huidige index bedraagt 170,69 %. Om je
basisloon te berekenen neem je de eerste salarisschaal (D1) en je past daar de index op toe.
Het aanvangsloon in de D1 schaal zonder anciënniteit (= trap 0) bedraagt:
13.300 EUR * 170,69 % = 22.701.77 EUR/jaar of 1.891,81 EUR/maand.
Anciënniteit:
Welke anciënniteit kan in rekening gebracht worden:
- de openbare sector: de werkelijke diensten in statutair of contractueel verband
- de privé-sector/zelfstandige: alle relevante anciënniteit maximum van 6 jaar.
Schaalanciënniteit wordt bij het stadbestuur en in het OCMW ook in rekening gebracht, dit
houdt in dat je vanaf het ogenblik dat je meer dan 4 jaar anciënniteit hebt opgebouwd, kan
inschakelen in de D2-schaal.
Naast de verloning worden door de stad nog bijkomende voordelen aangeboden:
- interessant verlofstelsel;
- maaltijdcheques: 1 maaltijdcheque per gewerkte dag met een zichtwaarde van 6 EUR
- fietsvergoeding
- tweede pensioenpijler;
- permanente vorming;
- gemeenschappelijke sociale dienst.
X. Bijkomende informatie
Bijkomende informatie is te bekomen bij:
mevr. Tania Ingelbrecht, deskundige interne zaken stad Oudenburg.
 059 56 84 35
 personeelsdienst@oudenburg.be
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FUNCTIEBESCHRIJVING
functie:
niveau:
dienst:

technisch assistent
D1-D3
technische uitvoeringsdiensten - groendienst

A. Doel van de functie
Als arbeider van de groendienst voer je opdrachten uit zowel in het kader van tuin-, park- en
plantsoenonderhoud (algemeen groenonderhoud, snoeien, scheren van hagen, maaien van
gazons...) als in het kader van bos-en natuurbeheer (aanplanten, opkuis van houtkanten,
knotten van wilgen.... ). Je helpt bij het inrichten en het onderhouden van plantsoenen,
bermen, parken, tuinen of sportvelden.
Beplanting en snoeiwerk verzorg je volgens het seizoen en met de nodige zorgen.
Je werkt vooral buiten. Je doet handenarbeid. Je gebruikt handbediende en mechanische of
elektrische werktuigen, zoals kettingzagen en bosmaaiers.
Je past de veiligheidsregels strikt toe. Je werkt alleen en in groepsverband.
Er kunnen steeds bijkomende taken en verantwoordelijkheden worden opgenomen indien de
werking van de dienstverlening dit vereisen.

B. Algemene situering
plaats in de organisatie:
de technisch assistent werkt onder het gezag van en rapporteert aan de werkleiders
van de technische ploegen.

C. Functie-inhoud
Binnen de groendienst, voer je in ploegverband diverse opdrachten voor het onderhoud van
het openbaar domein uit.
Dit omvat onder meer de volgende taken :
-

inventariseren gemeentelijke (openbare) groene ruimten
preventief en periodiek onderhouden en renovatie van groenzones
aanleg en aanplanting van groenzones volgens uitgewerkte plannen
snoeien van bomen en struikgewas
scheren van hagen en beplanting
gronden voorbereiden, zaaien en maaien van gazons, grasvelden, hooiland en
bloemenweides
vervangen van beplantingen
pesticidenvrij onderhoud van de openbare ruimte
preventies en periodiek onderhouden van groenzones, wieden van borders en
beplanting volgens de regels van harmonisch park en groenbeheer
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D. Functieprofiel

Competenties
- klant- en burgergerichtheid
- betrokken zijn en kwalitatief handelen
- expertise en ervaring delen
- samenwerken met collega’s, werkleiders, jobstudenten, sociaal tewerkgestelden, …
- mondelinge en schriftelijke communicatie
- informatie verwerken en begrijpen
- repetitieve taken uitvoeren
- oplossingsgericht werken
- omgaan met verandering

Kennis
- basiskennis specifieke regelgeving inzake veiligheid, pesticidenvrij onderhoud
- elementaire kennis van de eigen organisatie
- basis vakkennis, basis plantenkennis en kennis groenonderhoud
- kennis degelijk gebruik en basisonderhoud van machines en materiaal

Gedragsvereisten
- loyauteit
correctheid
- klantvriendelijkheid
- objectiviteit
- stressbestendigheid en zelfreflectie
- beschikbaar en flexibel zijn
- opvolgen van de veiligheidsvoorschriften (o.a. inzake veiligheidskledij en gebruik
persoonlijke beschermingsmiddelen, …)

Deze functiebeschrijving en profielbeschrijving zijn niet beperkend en kunnen ten alle tijde worden
aangepast aan nieuwe evoluties of organisatorische accenten binnen de stad.
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