
 
 

INFOBUNDEL 

STADSBEIAARDIER 

Wat de job inhoudt 
Als stadsbeiaardier bespeel je de beiaard op donderdagvoormiddag en tijdens specifieke 
evenementen (een tiental per jaar). Beschik je over de vereiste kwalificaties, kun je zelfstandig 
werken, ben je flexibel en klantvriendelijk en durf je een veelzijdig repertoire aan? 
Schrijf je dan zeker in! 
 

Wie we zoeken 
 
Op woensdag 27 februari 2019 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het 
rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):  
 
- Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of 

leerplichtig in België  
- je bent van onberispelijk gedrag 
- je geniet de burgerlijke en politieke rechten 
- je bent lichamelijk geschikt voor de functie. 
- je slaagt voor de selectieproeven 
 
Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma  als volgt  

a) een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en 
specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de 
vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde 
competenties en taken; 

b) praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met 
gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools).  Deze testen kunnen uit 1 of 
meerdere onderdelen bestaan. 
 

 
Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de 
helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de 
kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen. 
 
  

 



Wat we bieden 
 
Je krijgt een vergoeding van 250€/opdracht. 
Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een 
bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of 
scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt 
aangesteld. 
 
 
Interesse? 

 
Schrijf je in tot en met woensdag 27 februari 2019 op www.sint-niklaas.be of bezorg je 
inschrijvingsformulier met een cv en motivatiebrief aan het college van burgemeester en 
schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas of mail naar vacatures@sint-niklaas.be 
 
Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR,  
E  vacatures@sint-niklaas.be of T 03 778 31 25.   
 
 
Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens?  
Dat lees je op www.sint-niklaas.be/privacy 
 
 
 
 
 

 
 
Stad en OCMW Sint-Niklaas vinden je kwaliteiten 
belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele 
voorkeur of afkomst. 
 
 

http://www.sint-niklaas.be/economie/werken/werken-voor-de-stad 
 
  

http://www.sint-niklaas.be/
http://www.sint-niklaas.be/privacy


 
  Functiebeschrijving 
  stadsbeiaardier 
 
 
 

 
1. ORGANISATIEGEGEVENS 

 
FUNCTIETITEL: stadsbeiaardier 
CLUSTER:  cultuur en vrije tijd 
AFDELING: cultuur 
DIENST/TEAM: ondersteuning cultuur en vrije tijd 
WEDDENSCHAAL: vaste vergoeding per prestatie 
 
2. PLAATS IN DE ORGANISATIE 
 
DIRECTE LEIDINGGEVENDE (1e evaluator):  diensthoofd ondersteuning cultuur en vrije tijd 
HOGERE LEIDINGGEVENDE (2e evaluator):  clustermanager cultuur en vrije tijd 
 
3. TAKEN  
 
3.1 Instaan voor beiaardbespelingen en -concerten 
1. De beiaard bespelen op donderdagvoormiddagen (donderdagse markt) op een verspringend 

uur 
2. De beiaard bespelen op vooraf bepaalde momenten n.a.v. specifieke activiteiten of 

evenementen 
3. De muziek op het automatisch speelwerk plaatsen 
 
3.2 Ontwikkelen van een eigen artistieke praktijk 
1. Uitzoeken en bewerken van geschikte muziek voor bespelingen, concerten en het 

automatisch speelwerk 
2. Eigen concepten en ideeën ontwikkelen en deze omzetten in een uitvoerbaar geheel 
3. Blijvend studeren en vernieuwen van het repertoire 
 
3.3 Technisch toezicht houden op de beiaard 
1. Regelmatige technische controle van de beiaard uitvoeren 
2. Vaststellen en melden van eventuele mankementen 
3. Toezicht houden op onderhoud  
4. Advies geven omtrent herstellingen en te contacteren firma’s 
 
3.4 Promoten van de beiaard 
1. Organiseren van zomerconcerten, ook met gastbeiaardiers 
2. Meewerken aan stedelijke initiatieven en speciale ontvangsten 
3. Meewerken aan torenbezoeken en beiaarddemonstraties 
 
  

 



3.5 Administratie 
1. Opstellen van technische rapporten 
2. Allerlei briefwisseling die voortvloeit uit bovenstaande taken 
 
 
4. FUNCTIEVEREISTEN 

 
4.1 KENNIS 

1. Kennis van het instrument en van instrumentale technieken 
2. Kennis van de programmatie en werking van automatische speelwerken 
3. Kennis van muziektheorie, harmonie en repertoire 
4. Kennis van de regelgeving met betrekking tot het vakgebied 
5. Communicatieve en organisatorische vaardigheden 

 
 
4.2 KERNCOMPETENTIES 
 

1. SAMENWERKINGSGERICHT ZIJN (niveau 1) 
Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van 
problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet 
direct van eigen belang is. 

 
2. ACTIEGERICHT ZIJN (niveau 2) 

Zich telkens opnieuw aangesproken voelen om met een open geest en uit eigen beweging 
zaken aan te pakken. 

 
3. KLANTGERICHT ZIJN (niveau 3) 

Zich open en luisterbereid opstellen ten aanzien van interne en externe klanten en 
inspelen op hun gevoeligheden, behoeften en wensen. 
 

4.3 FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES 
 

1. RESULTAATGERICHT HANDELEN (niveau 2) 
Gericht zijn op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten conform de 
afspraken. 

 
2. FLEXIBEL ZIJN (niveau 3) 

Het eigen gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich 
bevindt, met het oog op het bereiken van een bepaald doel. 

 
3. ZORGVULDIG ZIJN (niveau 2) 

Handelen met aandacht voor details en gericht op het voorkomen van fouten.  
 
  



4. STRESSBESTENDIG ZIJN (niveau 2) 
Tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek, efficiënt en 
effectief  blijven functioneren. 

 
5. PLANNEN EN ORGANISEREN (niveau 3) 

Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van 
problemen. 
 

 



 
Ik solliciteer voor de functie van: 

 

STADSBEIAARDIER 
 

Er wordt een wervingsreserve met een geldigheidsduur van 3 jaar. 
 

Aanwervingsvoorwaarden: 
- je slaagt voor de selectieprocedure.  
- Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België  
- je bent van onberispelijk gedrag en geniet de burgerlijke en politieke rechten  
- je bent lichamelijk geschikt voor de functie  
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
Naam .....................................................................................................................................................................................................  
 
Voornaam: ............................................................................................................................................................................................  
 
Straat :  ..........................................................................................................................................……….Nr. .....................................  
 
Postcode : ……………………………..Woonplaats :  ........................................................................................................................  
 
Telefoonnummer/GSM: ..............................................................  ....................................................................................................   
 
E-mail:  ......................................................................................................  ...........................................................................................  
 
Rijksregisternummer: .......................................................................................................................................................................  
 
Nationaliteit :  ....................................................................................................................................................................................  
 

Alle verdere correspondentie aangaande deze procedure verloopt via mail. 
□ Ik wil de correspondentie per post ontvangen.* 
 Aankruisen indien gewenst 

Ik voeg bij dit inschrijvingsformulier:  (handtekening en datum) 
- een curriculum vitae + motivatiebrief   

 
................................... 

Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens? Dat lees je op www.sint-niklaas.be/privacy 
 

 

Dit formulier moet ten laatste op woensdag 27 februari 2019 geregistreerd worden op de dienst bestuursadministratie van de stad. 
Schrijf je in via www.sint-niklaas.be of   

Geef het vóór 16 uur af aan de dienst HR of bij de dienst bestuursadministratie van het stadsbestuur. 
Je kan het opsturen naar: 

College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, 
OF verzenden per mail naar vacatures@sint-niklaas.be. 

 
 

http://www.sint-niklaas.be/privacy
http://www.sint-niklaas.be/

