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Informatiebundel 
 

 

Arbeider groenbeheer 
(E1-E3 – contractueel - voltijds) 

Selectieprocedure met het oog op de 
opmaak van wervingsreserve van twee jaar 

 
Als medewerker van onze gemeente maak je deel uit van een 
open en positief team waar ambitie en durf gewaardeerd 
worden, en dit in een vooruitstrevende, respectvolle en 

klantgerichte omgeving. Samen met je collega’s ga je voor een 
duurzame, veilige, zorgzame, bruisende en efficiënte 
gemeente. 
 
Als je interesse hebt om deel uit te maken van #Team9840 
vind je hieronder de nodige informatie om deel te nemen aan 
de proeven. 
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Algemene voorwaarden 
 

- Een wettig verblijf in België en een algemene toegang tot de arbeidsmarkt. 

- Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. 

Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als 

daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke 

toelichting voorleggen. Het uittreksel moet recent zijn, dit houdt in niet ouder dan 3 

maanden. 

- De burgerlijke en politieke rechten genieten. 

- Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving 

betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van zijn werk.  

- Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der 

talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18/07/1966. 

- Houder zijn van een rijbewijs. 

- Er is geen diplomavereiste voor deze functie. 

- Slagen voor de selectieprocedure. 

 

De kandidaten die ten onrechte aan het examen hebben deelgenomen, kunnen in géén geval 

toelaatbaar worden verklaard. 
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Functiebeschrijving arbeider 

 groen 
 

 

Functie 

Functienaam: Arbeider Groendienst 

 

Afdeling: Omgeving 

 

Functiefamilie: Technisch uitvoerend  

 

Functionele loopbaan: E1-E3 

Dienst: Openbare Infrastructuur 

 

Subdienst: Technische uitvoeringsdienst 

 

 

Doel van de entiteit 

Deze afdeling omvat de diensten Bouwen, Milieu en Openbare Infrastructuur. De diensten 

worden ondersteund door administratieve medewerkers en een verantwoordelijke voor GIS. 

 

De dienst Openbare Infrastructuur staat in voor het algemeen onderhoud van het openbaar 

domein. Daarnaast beoogt de dienst ook alle aspecten die te maken hebben met duurzaam 

beleid. Dit omvat zowel het onderhoud van de bestaande infrastructuur (wegen, riolering, 

groen, bushaltes, verkeersborden …) als de aanleg van nieuwe wegen en riolering of de 

plaatsing van nieuwe zaken die deel uitmaken van de wegenisinfrastructuur. De dienst staat 

ook in voor het algemeen onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Dit omvat zowel het 

'dagelijks' onderhoud van de bestaande gebouwen als het uitvoeren van diverse 

herstelwerken in deze gebouwen. Ook de oprichting van nieuwe gebouwen of uitbreidingen 

van bestaande gebouwen worden door deze dienst opgestart en opgevolgd. Daarnaast staat 

de dienst ook in voor het uitvoeren en het opvolgen van het gemeentelijk mobiliteitsplan, het 

coördineren, het realiseren en het adviseren van alle mobiliteitswerken en het afleveren van 

signalisatievergunningen voor werken op het openbaar domein. 

 

Doelstelling van de functie 

De medewerker staat, samen met de ploeg, in voor het groenonderhoud van het openbaar 

domein. Dit omvat onder andere: gras maaien en zaaien, scheren en snoeien van beplanting, 

openbaar domein onkruidvrij houden, behandelen van ziektes en plagen, planten van bomen 

en beplanting, algemeen onderhoud groenzones (verticuteren, behandelen of vervangen 

beplanting, ….). 

 

Plaats in de organisatie 

Werkt onder leiding van en rapporteert aan: ploegbaas Groen en werkleider 

 

Kernresultaten 

Ondersteuning binnen de groendienst 

 

Doel: ondersteuning van de activiteiten binnen de groendienst en dit naargelang de noodzaak 

en de beschikbare middelen en mensen 

 

Dit omvat de aanleg en het beheer van de openbare groenvoorzieningen: onderhoud van 

plantsoenen, graspleinen, begraafplaatsen, bomen en struiken langs de openbare wegen en 
meer specifiek: 

 gras maaien en zaaien 
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 scheren en snoeien van beplanting 

 openbaar domein onkruidvrij houden 

 behandelen van ziektes en plagen 

 planten van bomen en beplanting 

 algemeen onderhoud groenzones (verticuteren, behandelen of vervangen 

beplanting, ….) 

 

 

Uitvoeren van diverse onderhouds- en opkuiswerken 

 

Doel: zorgen voor een ‘propere’ gemeente door het wegnemen van zwerfvuil en een 

oordeelkundig onderhoud van het straatmeubilair. 

 

Dit omhelst onder meer de volgende concrete taken: 

 ophalen van zwerfvuil en opruimen van sluikstorten 

 ledigen van gemeentelijke vuilnisbakken 

 vegen van greppels, fietspaden, pleinen en wegen 

 onderhoud straatmeubilair (afwassen verkeersborden, onderhoud schuilhuisjes 

De Lijn …) 

 

Onderhoud van het werkmateriaal 

 

Doel: zorgen voor een goed nazicht en onderhoud van het werkmateriaal volgens de 

gebruiksvoorschriften en de algemene principes van goed vakmanschap teneinde altijd te 

beschikken over veilig en goed functionerend materiaal. 

 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 machines, toestellen, gereedschap, voertuigen … onderhouden, afstellen en herstellen 

 het werkmateriaal controleren op veilige, efficiënte en zuinige werking 

 onderhoudprogramma’s voor machines, apparaten, voertuigen … nauwgezet volgen; 

het tijdig binnen leveren van materiaal als er periodiek onderhoud nodig is 

 afwassen, oliën en oppoetsen van de gebruikte werkmiddelen 

 ordelijk en net houden van de werkplaats 

 werkkleding en beschermingsmiddelen onderhouden 

 gevaarlijke stoffen correct gebruiken en zich strikt houden aan de 

gebruiksaanwijzingen 

 melden van defecten aan machines en gereedschap aan de verantwoordelijke 

 tijdig aanvragen van specifiek werkmateriaal 

 

Veiligheid 

 

Doel: zorgen voor een veilige uitvoering van de werken 

 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 rapporteren van onveilige situaties 

 gebruik maken van de nodige veiligheidsinstructies 

 ingrijpen bij onveilige situaties 

 

 

Hygiëne 

 

Doel: naleven van minimale normen rond hygiëne. Het beperken van mogelijke risico’s en 

schade. 

 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 rapporteren van onhygiënische situaties 

 toepassen van instructies met betrekking tot hygiëne 

 opvolgen van instructies rond handhygiëne 
 meehelpen bij onderhoud en hygiëne van de werkplek 

 



 
 

6/10 

 

Aanvullende opdrachten 

 

 instaan voor gladheidsbestrijding op de gemeentewegen en de fiets- en voetpaden; 

deel uitmaken van de wachtdienst 

 instaan voor het plaatsen van signalisatie voor werken langs de openbare wegen 

conform de wetgeving 

 

 

Verruimende bepaling: op vraag van de direct leidinggevende of van de algemeen directeur 

verricht de werknemer ondersteunende taken van de eigen dienst of van andere diensten. 
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Functieprofiel 

De definities en gradaties van de technische en gedragscompetenties worden ter beschikking 

gesteld in de competentiegids. Per competentie worden 3 gradaties onderscheiden. Een 

hogere gradatie impliceert steeds dat de lagere gradatie ook is verworven. 

 

Technische Competenties 

 Gradatie 

Cluster Competentie 

e
le

m
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n

ta
ir

 

v
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ld
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d
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g
r
o
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d
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Werking en werkmiddelen Procedures en procesbeheer X   

 Projectmatig werken X   

 Werking van de organisatie X   

 Werkmiddelen en werkmethodieken X   

Gedragscompetenties 
 Gradatie 

Cluster Competentie 

g
r
a
d

a
tie

 1
 

g
r
a
d

a
tie

 2
 

g
r
a
d

a
tie

 3
 

Beheersmatige 

vaardigheden 

Plannen en organiseren X   

 Voortgangscontrole X   

Informatieverwerkend 

gedrag 

Analytisch denken X   

Interactief gedrag Teamwerk en samenwerken X   

Persoonsgebonden gedrag Flexibiliteit X   

 Kwaliteit en nauwgezetheid X   

 Leerbereidheid X   

Probleemoplossend 

gedrag 

Initiatief X   

 Klantgerichtheid X   

Waardegebonden gedrag Integriteit X   
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Aanwervingsvoorwaarden 
 

Om aan de selectieproeven voor de aanwerving van arbeider groen te kunnen deelnemen 

dient men te voldoen aan de algemene en bijzondere voorwaarden zoals hierboven 

beschreven 

 

Er is geen diplomavereiste voor de functie van arbeider groen. Men dient wel in het bezit te zijn 

van een rijbewijs. 

 

Sollicitaties (brief, CV, kopie rijbewijs en uittreksel uit het strafregister (maximum drie maanden 

oud) kan je richten aan het college van burgemeester en schepenen (K. Albertlaan 1, 9840 De 

Pinte) of mailen naar selectie@depinte.be en dit uiterlijk 20 april 2021 (poststempel geldt.)  

 

Na de deadline voor het indienen van de kandidaturen, worden de sollicitatiedossiers nagekeken 

en voorgelegd aan het bestuur. Zij beslissen of je in aanmerking komt voor deelname aan de 

selectieprocedure of niet. Als je alle gevraagde documenten aangeleverd hebt en voldoet aan 

de gestelde voorwaarden, wordt je kandidatuurstelling door het bestuur “ontvankelijk” 

verklaard. Als je niet voldoet aan de voorwaarden, kan je niet deelnemen aan de 

selectieprocedure. Je wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Het is belangrijk om zo snel mogelijk alle gevraagde documenten (uittreksel uit het 

strafregister en kopie rijbewijs) door te sturen (uiterlijk op 20 april 2021). Zo niet, 

kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure. 

Onvolledige dossiers worden niet in aanmerking genomen. 

 

 

Als er meer dan 25 kandidaten zijn voor deelname aan de selectieprocedure, wordt er een 

preselectieproef georganiseerd. Enkel de 15 eerst gerangschikte kandidaten worden toegelaten 

tot de reguliere selectieprocedure. In het geval van ex aequo op de vijftiende plaats worden 

alle kandidaten met eenzelfde punten aantal toegelaten. 

 

  



 
 

9/10 

 

 

 

Wat houdt de selectieprocedure in? 
 

Deel 1: Praktisch deel  

De kandidaten moeten één of meerdere proeven doen in overeenstemming met de opdrachten 

zoals omschreven in de functiebeschrijving. Aan de kandidaat kan worden gevraagd tijdens de 

uitvoering van de praktische proef mondelinge toelichting te geven over de werkwijze, gebruikte 

technieken, werktuigen, toepassing veiligheidsvoorschriften en beschermingskledij. 

De praktische proef is in zijn geheel eliminerend. Enkel de kandidaten die minstens 60 % van 

de punten weten te behalen op de praktische proef, gaan over naar de mondelinge proef. De 

kandidaten dienen bovendien op elk onderdeel apart 50% van de punten te behalen. 

Het praktische deel zal plaatshebben op 30 april 2021 , het precieze uur zal u nog 

meegedeeld worden. 

Deel 2: Mondeling deel  

Tijdens de proef wenst de jury een evaluatie te maken van de overeenstemming van het profiel 

van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie en van 

zijn interesse voor het werkterrein.  

De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd. 

 

Het tijdstip van het mondeling gedeelte zal u later nog meegedeeld worden. 
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Bijkomende informatie 

 

Een verloning op E1-E3-niveau met een geïndexeerde brutojaarwedde van minimum 

23.068,20 euro aangevuld met een haard-of standplaatstoelage, maaltijdcheques (8 euro), eco-

cheques fietsvergoeding, tussenkomst in het openbaar vervoer (volledige vergoeding van 

treinabonnement), een hospitalisatieverzekering en een gunstige verlofregeling. 

 

Voor de opbouw van de geldelijke anciënniteit worden de werkelijke diensten bij een overheid 

in aanmerking genomen. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt met een 

maximum van vijftien jaar in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant is voor de 

uitoefening van de functie. 

 

Verdere informatie over het loon (persoonlijke berekening op aanvraag), de algemene 

voorwaarden of de functie kan verkregen worden bij de personeelsdienst op het 

telefoonnummer: 09 280 80 95 of via mail selectie@depinte.be 

 

 


