
 

INFOBUNDEL 
voltijds contractueel polyvalent medewerker (seizoen) team polyvalente wijkploegen 
(groendienst) – E1-E2-E3 
 
Alle planten groeien en bloeien in de zomer. Wij zoeken dan ook enthousiaste medewerkers met groene 
vingers om ons deze zomerperiode te helpen met het groenonderhoud.  
Steek jij graag de handen uit de mouwen en wil je helpen om alles in goede banen te leiden? Ben jij een 
gemotiveerd en flexibel iemand die graag samenwerkt met collega’s, dan ben jij de geknipte persoon voor de 
job!  
 
Wie zoeken wij 
Op 3 juni 2022 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):  

• Voor een contractuele functie: tot het wettig verblijf in België zijn toegelaten en wettelijk tot de 
Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig zijn in België. 

• Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert. 
• Je geniet de burgerlijke en politieke rechten. 
• Je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek – op moment van aanstelling – 

door de medische dienst verbonden aan het bestuur). 
 

Wat bieden wij 
• aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, ecocheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement 

openbaar vervoer en hospitalisatieverzekering  
• boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio 
• minimum maandloon:  

o met 0 jaar anciënniteit: 2095,48 euro bruto 
o met 12 jaar anciënniteit: 2195,56 euro bruto 
o loonsimulatie mogelijk via weddenésint-niklaas.be  

 
Algemene bepalingen: 

• Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband voor bepaalde duur.  
• Als seizoenpersoneelslid kan je niet meer dan 2 weken aansluitend vakantie nemen. Het nemen van 

een langere vakantieperiode kan alleen met uitzonderlijke toestemming van je diensthoofd. Indien je 
zonder voorafgaande toestemming vakantie neemt, kan dit een reden zijn om je tewerkstelling 
voortijdig stop te zetten. 

 
Interesse? 
Bezorg ten laatste op 3 juni 2022 voor 12.00 uur je motivatiebrief, inschrijvingsformulier en cv met 
uitgebreide vermelding van je ervaring aan vacatures@sint-niklaas.be of aan de balie van de afdeling 
personeel in het stadhuis (Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas) 
Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR, T 03 778 31 17 of E  vacatures@sint-niklaas.be 
 
 
 
 
  
 

De stad en het OCMW van Sint-Niklaas vinden je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, 
seksuele voorkeur of afkomst. 

 

 

mailto:vacatures@sint-niklaas.be


 
FUNCTIEKAART TEAM POLYVALENTE WIJKPLOEGEN (GROENDIENST) 

 
 
1. ORGANISATIEGEGEVENS 

 
FUNCTIETITEL: Polyvalent medewerker polyvalente wijkploegen 
FUNCTIEFAMILIE: Technisch ondersteunend 
CLUSTER: Techniek 
AFDELING: Afdeling openbaar domein 
DIENST: Dienst beheer openbaar domein 
TEAM: polyvalente wijkploegen 
WEDDENSCHAAL: E123 
 
2. PLAATS IN DE ORGANISATIE 
 
DIRECTE LEIDINGGEVENDE (1e evaluator): ploegbaas polyvalente wijkploegen 
HOGERE LEIDINGGEVENDE (2e evaluator): teamverantwoordelijke polyvalente wijkploegen 
 
3. TAKEN   

 
3.1 Meehelpen in het dagelijks groenonderhoud van het openbaar domein van de stad Sint-Niklaas 

1. Onkruid wieden 
2. Zwerfvuil opkuisen 
3. Gras afrijden 
4. Snoeien van hagen 
5. …. 

 
3.2  Respecteren van veiligheidsvoorschriften: 

1. Veiligheidskledij dragen 
2. Melden van defecten en gevaarlijke situaties aan leidinggevende 

 
3.3 Andere 

De taken kunnen altijd wijzigen.  Jij levert op deze manier een bijdrage aan een optimale dienstverlening 
aan onze klanten en aan een vlotte en efficiënte werking van de dienst. 

 

3.4 Diversen 

De aanstellende overheid kan andere taken opleggen afhankelijk van de vereisten van de diensten 
om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. De medewerker draagt zo bij tot de 
verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen. Hij of zij levert op deze manier een bijdrage aan een 
optimale dienstverlening aan interne en externe klanten en aan een vlotte en efficiënte werking 
van de dienst. 

De algemeen directeur kan een provisie ter beschikking stellen aan bepaalde personeelsleden voor het doen 
van kleine uitgaven. Daarnaast kan de algemeen directeur bepaalde personeelsleden belasten met de 
inning van geringe dagontvangsten. De verantwoordelijkheden rond deze taken zijn vastgelegd in het 



 
kasreglement vastgesteld door de gemeenteraad en OCMW-raad op 21 juni 2019. De aangeduide 
personeelsleden kunnen de aan hen toevertrouwde bevoegdheden niet weigeren. Dit geeft geen recht op 
enige bijkomende vergoeding. 

 

 
4. FUNCTIEVEREISTEN 

 
1. Rijbewijs B, C of CE is een pluspunt 
2. Kennis van het werkveld/sector: materialenkennis 
3. Kennis van de werking en de organisatie van het bestuur en de dienst 
4. Elementaire kennis van de veiligheidsvoorschriften 
5. Nederlandse taal begrijpen en spreken: een mondelinge of schriftelijke opdracht kunnen uitvoeren 

 
 
5. COMPETENTIEPROFIEL 
 
5.1 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 1) 
Zich telkens opnieuw aangesproken voelen om met een open geest en uit eigen beweging zaken aan 
te pakken. 

3. KLANTGERICHT ZIJN (niveau 1) 
Zich open en luisterbereid opstellen ten aanzien van interne en externe klanten en inspelen op hun 
gevoeligheden, behoeften en wensen. 

 
5.2 FUNCTIEFAMILIECOMPETENTIES 
 
1. BETROUWBAAR ZIJN (niveau 1) 

Afspraken nakomen en handelen volgens de algemeen aanvaarde normen en waarden, rekening 
houdend met de regels en het beleid. 

2. VEILIG WERKEN (niveau 1) 
Steeds de veiligheid van zichzelf en anderen voor ogen hebben. Een bijdrage leveren tot een veilige en 
hygiënische werkomgeving voor zichzelf en voor de anderen gericht op het voorkomen van 
arbeidsrisico’s.  

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

 
5.3 FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES 



 
 
1. KENNIS DELEN (niveau 1) 

Vaktechnische en andere werkgerelateerde kennis delen met anderen. 

2. INNOVATIEF ZIJN (niveau 1) 
Actief bijdragen tot de voortdurende verbetering en vernieuwing van kennis, methodes, processen, 
diensten en producten.  

3. FLEXIBEL ZIJN (niveau 1) 
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. 

4. ZORGVULDIG ZIJN (niveau 2) 
Handelen met aandacht voor details en gericht op het voorkomen van fouten. 

 



 
Ik solliciteer voor de functie van: 

 

Art34: POLYVALENT MEDEWERKER TEAM 
POLYVALENTE WIJKPLOEGEN (Groendienst) SEIZOEN 

(E1-E2-E3) 
Voor een voltijdse aanstelling in contractueel dienstverband.  

 
Voeg bij dit inschrijvingsformulier een curriculum vitae + motivatiebrief. 

De inschrijving is pas geldig is van zodra alle gevraagde documenten zijn binnengebracht. 
 

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

 
Alle verdere correspondentie aangaande deze procedure verloopt via mail. 
Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens? Dat lees je op www.sint-niklaas.be/privacy 
 Ik voeg bij dit inschrijvingsformulier,  (handtekening en datum) 
een motivatiebrief +curriculum vitae 
 
 
   

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

Dit formulier moet ten laatste op 3 juni 2022 voor 12.00 uur geregistreerd worden op de dienst bestuursadministratie van de stad. 
Schrijf je in via www.sint-niklaas.be  

of verzenden per mail naar vacatures@sint-niklaas.be 
 of geef het vóór 12 uur af aan de dienst HR;. 

of stuur het op naar: 
t.a.v. algemeen directeur, Grote Markt 1 te 9100 Sint-Niklaas. 

 

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

