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Informatiebrochure 
 

Groendeskundige 
Contractuele functie – voltijds - weddeniveau B1-B2-B3 

 
Deze informatiebrochure is bedoeld om meer inzicht te geven in de functie van groendeskundige. Je 
vindt achtereenvolgens volgende rubrieken: 
 

 Milieudienst 

 Functiebeschrijving en Competentieprofiel (apart document) 

 Arbeids- en Loonvoorwaarden 

 Aanwervingsvoorwaarden  

 Selectieprocedure 

 Hoe stel je je kandidaat?  
 
De uiterste datum voor het indienen van je kandidatuur is 25 mei 2019 om 12u30. 

 
Milieudienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De milieudienst zet zijn schouders onder het behoud van het groene karakter van Schoten.  We 
hebben aandacht voor de natuur, het klimaat, biodiversiteit, het openbaar groen en duurzaamheid. 
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We zorgen ervoor dat de milieu- en andere wetgeving gerespecteerd wordt en stimuleren inwoners 
om zorgzaam om te gaan met onze mooie omgeving. 
 
 

Functiebeschrijving en Competentieprofiel 
 

Als groendeskundige geef je zuurstof aan het groen- en biodiversiteitsbeheer van onze gemeente. Zo 
zorg je ervoor dat het groene karakter in de openbare ruimte gevrijwaard blijft. Je volgt ook 
bosbeheersplannen en natuur(beheers)projecten op in de private ruimte. 
 
Je houdt ervan om buiten op het terrein veldwerk te verrichten en bent ook in staat om goed 
onderbouwde rapporten en dossiers op te maken. Je pleegt regelmatig overleg met interne en 
externe belanghebbenden. Ook kan je je visie omzetten in heldere adviezen aan het bestuur. 
 
De volledige functiebeschrijving vindt je terug op onze website. 
Voor meer informatie over de functie-inhoud kan je contact nemen met Dirk Vercammen, milieu-
ambtenaar op 03/685.04.62 of dirk.vercammen@schoten.be.  
 

 

Arbeids- en Loonvoorwaarden 
 
Loon 
De verloning gebeurt op basis van de salarisschaal B1-B2-B3. 
Aanvangswedde met een minimum bruto maandloon van 2.460,79 euro (B1).  
Ervaring uit de overheidssector wordt gevaloriseerd (2.859,06 euro per maand bij 4 jaar anciënniteit 
(B2) – 3.207,56 euro per maand bij 12 jaar anciënniteit). 
 
Andere voordelen 

 maaltijdcheques van €6,5  
 glijdende werkuren 
 35 dagen betaalde vakantie en 14 feestdagen 
 fietsvergoeding of tussenkomst openbaar vervoer voor woon-werkverkeer 
 gratis hospitalisatieverzekering , interessante tarieven voor je gezinsleden  
 aanvullend pensioen (tweede pensioenpijler) 
 ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.  
 bedrijfssport 

 

Aanwervingsvoorwaarden 
Je kan je kandidaat stellen als je beschikt over een bachelordiploma die aansluit bij de functie, met 
name elke groendeskundige richting, bijvoorbeeld: landschaps- en tuinarchitectuur, agro- en 
biotechnologie, land- en bosbeheer, landschapsecologie (lijst niet exhaustief) 
 
Schoolverlaters kunnen deelnemen aan de selectieprocedure wanneer zij een studiebewijs 
voorleggen en verklaren binnen een termijn van vijf maanden te zullen deelnemen aan de 
eindexamens voor het behalen van het diploma en zij bij de aanstelling beschikken over het diploma. 

 

 

 
 

mailto:dirk.vercammen@schoten.be
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Selectieprocedure 
 
Wij nemen een vergelijkende selectieprocedure af waarbij we een wervingsreserve samenstellen die 
gedurende drie jaar geldig blijft. We zullen uit deze wervingsreserve putten voor eventuele 
toekomstige vacatures. 
 
De selectieproeven staan op punten. Je dient minimum 50% te behalen op elke proef en 60% in 
totaal om geslaagd te zijn.  
 
Volgende proeven komen aan bod: 
 
Thuisopdracht die via mail bezorgd wordt op 5 juni 2019. De resultaten worden ingediend op 11 juni 
2019: 
 

a. Schriftelijke proef over de vakkennis nodig voor de uit te oefenen functie (25 
punten) 

b. Samenvatting en commentaar van een tekst (25 punten) 
 

20 en/of 21 juni 2019: 
 

c. Conversatieproef: ondervraging van de kandidaat over zijn motivatie, zijn interesse 
voor het werkterrein en toetsing van zijn profiel aan de vereisten van de functie (15 
punten) 

 
In de week van 24 juni 2019 
 

d. Assessment (35 punten) 
 
 

Hoe stel je je kandidaat? 
 
De selectieprocedure gebeurt in samenwerking met het selectiekantoor Ascento.  
Inge Peeters ontvangt je  kandidatuur graag uiterlijk op 25 mei 2019 om 12u30.  
 
 
CV, motivatiebrief en een kopie van je diploma, te bezorgen aan inge.peeters@ascento.be   
Ben je een schoolverlater, bezorg dan een studiebewijs en een verklaring dat je binnen een termijn 
van vijf maanden zal deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van het diploma. 
 
Wij wensen je veel succes! 


