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Deze informatiebrochure is bedoeld om meer inzicht te geven in de functie van  

GESCHOOLD WERKMAN (M/V) 
Je vindt achtereenvolgens volgende rubrieken: 

 Ons aanbod 
 Inschrijvingsformulier 
 Aanwervingsvoorwaarden en selectieprocedure 
 Functiebeschrijving 

 
Bijkomende informatie over de werking van de organisatie en onze dienstverlening vind je op de website 
www.schoten.be. 

ONS AANBOD 

 Tewerkstelling in Schoten 

 Een voltijds contract van onbepaalde duur  

 Een opname in de wervingsreserve gedurende drie jaar 

 Verloning op niveau D1-D2-D3, deze functie is een knelpuntberoep. 
Alle relevante ervaring uit de privésector en als zelfstandige telt mee voor de geldelijke 
anciënniteit. Relevante anciënniteit uit de openbare sector telt onbeperkt mee. 
(min. voltijds bruto maandloon met 2 jaar ervaring: vanaf € 1 942). 

 Gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan een voordelig 
tarief aan te sluiten  

 Fietsvergoeding of tussenkomst abonnement openbaar vervoer voor het woon-
werkverkeer  

 Maaltijdcheques van € 6,5 

 Opleidingsmogelijkheden  

 Bedrijfssport 

 35 dagen vakantie en 14 feestdagen 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 
GESCHOOLD WERKMAN (M/V) 
contractuele functie - weddeniveau D1-D2-D3 

Gebruik dit formulier alleen wanneer je niet via onze website solliciteert! 

AANVULLEN IN DRUKLETTERS A.U.B. 

Naam             

Voornaam             

Geboorteplaats             

Geboortedatum             

 

Straat             Huisnr.         Busnr.         

Postcode             Gemeente             

Telefoonnr.             GSM nr.             

E-mailadres           Geslacht     ☐ M           ☐ V 

Rijksregisternr.          Nationaliteit             

 
Ik heb interesse in deze afdeling(en) van de dienst der werken en wil aan de selectie deelnemen: 

☐Groendienst  (kennis planten en bomen vereist) 
 

☐ Wegenbeheer (asfalteren, klinkers plaatsen, wegeniswerken, onderhoud openbaar domein, 
 verkeerssignalisatie,…) 
 

☐ Gebouwen (elektriciteit, schilderwerken, metsen, lassen, loodgieterij, schrijnwerkerij,…) 
 

☐ Afvalbeheer (rijbewijs C vereist, recyclagepark en rijden met wagen afvalbeheer) 
 

☐ Logistiek (magazijnbeheer, onderhouden en herstellen van voertuigen, machines en gereedschappen,  

 vervoeren diverse materialen)  
 
Voeg volgende documenten bij:  
 
☐ CV  (vermeld zeker welke ervaring je hebt) 
 
☐ Getuigschrift van een relevante beroepsopleiding (als je dit hebt) 

 
☐ Kopie van je rijbewijs (B of C) 
 
Deelname aan de selectie kan enkel door dit inschrijvingsformulier mét de gevraagde documenten te 
bezorgen aan: Lokaal Bestuur Schoten t.a.v. de personeelsdienst, Verbertstraat 27, 2900 Schoten.  
Je kan ook solliciteren via de website: www.schoten.be/vacature 
Ten laatste op 4 oktober 2019. 
 
Handtekening en datum:              
            
Gemeente en OCMW Schoten verwerken uw persoonsgegevens op een wettelijke, transparante en correcte manier.  
Door het invullen van dit formulier gaat u akkoord met de privacyverklaring van gemeente en OCMW Schoten.  
U kan de volledige verklaring terugvinden op www.schoten.be, of er een exemplaar van ontvangen op eenvoudig verzoek. 

http://www.schoten.be/vacature
http://www.schoten.be/
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AANWERVINGSVOORWAARDEN EN SELECTIE 

Hoe kan je je kandidaat stellen? 
Bezorg je kandidatuur ten laatste op 4 oktober 2019 en voeg volgende documenten zeker bij: 

 CV (vermeld welke ervaring je hebt), 
 getuigschrift van een relevante beroepsopleiding (als je dit hebt), 
 kopie van je rijbewijs B of C. 

 
Kandidaatstellen kan op twee manieren: 

 Bij voorkeur via de website www.schoten.be/vacature  
 Of per post:  

 vul het inschrijvingsformulier in (zie p.2) en voeg alle documenten bij 
 adres: Lokaal Bestuur Schoten, Personeelsdienst, Verbertstraat 27, 2900 Schoten. 

Wie kan zich kandidaat stellen? 
 je hebt minimum twee jaar relevante beroepservaring 

OF 
een getuigschrift van een relevante beroepsopleiding 

 je hebt een rijbewijs B of C 
 je hebt een goede conditie 

Hoe verloopt de selectie? 
Als je alle documenten op tijd binnenbracht en voldoet aan de voorwaarden kan je deelnemen aan de 
(pre)selectie.  
De selectie bestaat uit deze onderdelen: 

 gesprek over je motivatie en interesse voor het werkterrein (20 punten) 
 schriftelijke of mondelinge ondervraging over de praktijk van de functie (30 punten) 
 praktische werkproef (50 punten) 

Je hebt een score nodig van minimaal 50% op elk onderdeel en minimum 60% in totaal. 
 
Opmerking: bij een groot aantal kandidaten voorzien we eerst een preselectie.  

Wervingsreserve 
De functie wordt aangeboden aan de kandidaat met de hoogste score. De andere geslaagde kandidaten 
worden opgenomen in een wervingsreserve voor een periode van drie jaar.  
Wanneer er opnieuw een functie als geschoold werkman vrij komt, wordt deze aangeboden aan de eerst 
gerangschikte kandidaat, daarna aan de tweede, enz. Om te bepalen voor welke afdeling  van de dienst 
der werken je in aanmerking komt houden we rekening met je interesse en je vakkennis. 
Deze wervingsreserve is geldig voor gemeente en ocmw. 

Te bezorgen vóór de aanwerving 
Als je de functie aanvaardt, vragen we je nog: 

 een uittreksel uit het strafregister (te bekomen bij de dienst Burgerzaken van je woonplaats). 

Meer weten?  
Neem een kijkje op www.schoten.be, op onze website vind je meer informatie over onze organisatie. 
Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij mevr. Marleen De Vogel 
(stafmedewerker personeelszaken) op 03/680 09 35.  
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij dhr. Tony Van De Velde 
(diensthoofd dienst der werken) op 03/644 90 33. 

http://www.schoten.be/vacature
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FUNCTIEBESCHRIJVING GESCHOOLD WERKMAN (M/V) 

DOEL VAN DE FUNCTIE 

Je werkt als stielman of stielvrouw op de dienst der werken. Dit kan in verschillende vakgebieden zijn. 
Afhankelijk van je vakkennis en/of interesse, kan je terecht komen in deze afdelingen: 
 

 Groendienst: Groenonderhoud van gemeentelijke begraafplaatsen, straten, parken en 
plantsoenen. 
Groene vingers en goede kennis van het onderhouden van planten, bomen en struiken zijn 
vereist! 
 

 Wegenbeheer: Uitvoeren van wegeniswerken (asfalteren, klinkers plaatsen,…) , 
verkeerssignalisatie, onderhouden van het openbaar domein,… 
 

 Gebouwen: Constructiewerken aan de gemeentelijke gebouwen: elektriciteit, schilderwerken, 
metsen, lassen, loodgieterij, schrijnwerkerij, enz. 
 

 Afvalbeheer: Optimaal laten functioneren van het recyclagepark, rijden met en lossen van de 
wagen voor huisvuilophaling 
 

 Logistiek: Beheren van het magazijn, onderhouden en herstellen van voertuigen, machines en 
gereedschappen, vervoeren, leveren en plaatsen van diverse materialen (feestmaterialen, 
verkeerssignalisatie,…) 

ESSENTIËLE COMPETENTIES 

INITIATIEF 

 komt uit eigen beweging tot actie 
 onderneemt iets om de voortgang te versnellen 
 doet spontaan voorstellen om het werk te verbeteren  
 start zelf een nieuwe taak op als het werk klaar is of vraagt naar een nieuwe opdracht 

INZET 

 werkt met enthousiasme en gedrevenheid  
 stelt zich positief op 
 staat open voor vragen en taken die op zich afkomen 
 gaat ervoor om de taken uit te voeren 
 durft verantwoordelijkheid te nemen 

LOYALITEIT 

 voelt zich verbonden met de belangen/problematiek van de organisatie en de eigen rol of 
opdracht hierin 

 vertegenwoordigt de organisatie op een passende wijze bij anderen en externe contacten 
 toont maatschappelijke dienstbaarheid of ‘public service’ gezindheid  
 bouwt mee aan een positief imago van de organisatie 
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MONDELING COMMUNICEREN 

 formuleert helder en duidelijk 
 houdt een samenhangend betoog 
 sluit de boodschap aan op de behoeften van toehoorders en gaat in op reacties 
 kan de aandacht vasthouden, zowel in groep als ten opzichte van één persoon 
 vraagt door op gegeven informatie 
 toetst of de boodschap goed, correct en volledig is overgekomen 
 brengt structuur en geeft houvast 
 gaat strategisch om met argumenten 

SAMENWERKEN 

 overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen 
 leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na  
 blijft meedenken en bijdragen tot een groepsopdracht, ook al is dit niet van persoonlijk belang 
 helpt anderen 
 stelt het gezamenlijk belang boven het eigenbelang 
 stelt zich positief op, brengt energie en dynamiek in de groep 
 zoekt mee naar oplossingen bij conflicten 
 gaat respectvol om met andere(n) en toont waardering voor ieders eigenheid 

VEILIG WERKEN 

 respecteert procedures en veiligheidsvoorschriften 
 gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier 
 heeft oog voor de veiligheid van anderen 
 gebruikt machines op een veilige manier en enkel waarvoor ze bestemd zijn 
 signaleert onveilige situaties 

ZELFSTANDIG WERKEN 

 kan met de nodige instructies aan de slag 
 is stipt in het nakomen van afspraken 
 kan werken zonder externe controle  
 stuurt bij indien er fouten optreden 
 werkt taken volledig en tijdig af 

BELANGRIJKE COMPETENTIES 

 Flexibiliteit 
 Nauwgezetheid 

FYSISCHE VEREISTEN 

 Goede conditie 

SPECIFIEKE VEREISTEN 

 In het bezit zijn van een rijbewijs B of C 
 Kennis van het vakgebied 


