
 

 

 
 
 
 
 
 

Aanwerving van 
 

1 technisch medewerker (C1-C3) 
 dienst Openbaar domein, verkeer en mobiliteit (afdeling Grondgebiedszaken) 

 
voltijds  -  contractueel verband  -  onbepaalde duur   

 + samenstelling wervingsreserve 2 jaar 
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Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad MENEN gaat over tot  aanwerving van  
1 voltijds technisch medewerker (m/v) bij de dienst Openbaar domein, verkeer en mobiliteit van 
de afdeling Grondgebiedszaken. 
 
Algemene aanwervingsvoorwaarden 

De kandidaten moeten voldoen aan volgende aanwervingsvoorwaarden: 

1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passend gedrag wordt 
getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister; 

2. de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie; 
4. voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in 

bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. 

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 

a)  houder zijn van een diploma van volledig secundair technisch onderwijs of hiermee gelijkgesteld 
of 
minstens 5 jaar relevante beroepservaring kunnen bewijzen; 

b)  in het bezit zijn van een geldig rijbewijs tenminste van de categorie B; 

Selectieprogramma 

1. CV-screening 

Aan de hand van de informatie in het CV en de bewijsstukken wordt nagegaan of kandidaten al dan 
niet aan de algemene en bijzondere aanwervingsvoorwaarden voldoen.  
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen kunnen deelnemen aan het vervolg van de 
selectieprocedure. 

2. Schriftelijk deel  (± 3 uur)  vermoedelijk tijdstip: 2de helft maart 2017 

Het schriftelijk gedeelte bestaat uit één of meerdere praktijkgerichte cases gelinkt aan de functie-
inhoud, vaktechnische kennis en competenties. Het schriftelijk gedeelte kan inhoudelijk aansluiten bij 
het mondeling gedeelte.  

Dit onderdeel staat op 100 punten. Kandidaten moeten minstens 50% behalen om toegelaten te 
worden tot het volgende selectieonderdeel.  

3. Mondeling deel  (± 0.45 uur) vermoedelijk tijdstip: medio april 2017 

Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de 
functie, evenals van zijn motivatie en zijn interesse voor het werkterrein. 
Tijdens het mondeling deel gaan de leden van de jury in op: 

 Motivatie en ervaring 
 Inzicht in de functie  
 Vaktechnische kennis 
 Competenties 

Het mondeling gedeelte staat op 100 punten. Om als geslaagd te worden beschouwd, moet men 
minstens 50% van de punten behalen. Om toegelaten te worden tot het volgende selectieonderdeel 
dienen kandidaten minstens 60% behalen (schriftelijk + mondeling deel).  

4. Enkel voor de kandidaten zonder diploma volledig TSO: een niveau- of capaciteitstest, die 
onderzoekt of de kandidaten in staat zijn te functioneren op het niveau waarin de functie is 
gesitueerd. De kandidaten moeten zowel voor de niveau- of capaciteitstest als voor de 
functiegerichte competentietest(s) slagen. 
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Indien de resultaten van deze proeven niet worden weergegeven in puntenaantallen, moet men 
de kwalificatie ““geschikt” of “zeer geschikt” behalen om als geslaagd te worden beschouwd. 

Verloop selectieproeven: 

De kandidaten worden ten minste 14 kalenderdagen op voorhand schriftelijk geïnformeerd over de plaats en 
het tijdstip waarop de eerste selectieproef wordt afgenomen. 
 
Alle proeven worden enkel en alleen in het Nederlands afgenomen.  
Niet deelnemen aan een proef is eliminerend. Er is geen mogelijkheid om het examen op een andere dan de 
vastgestelde datum af te leggen.  
 
Het schriftelijke en mondelinge gedeelte wordt beoordeeld door een selectiecommissie bestaande uit 
minstens 3 leden die allen over de specifieke deskundigheden beschikken om de kandidaten te beoordelen 
op de voor de functie vastgestelde selectiecriteria. Tenminste de helft van de juryleden is extern aan het 
stadsbestuur Menen.  
Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen lid zijn van de 
selectiecommissie. 
 
De niveau- of capaciteitstest wordt afgenomen door  een selectiebureau of een persoon die daartoe 
bevoegd en erkend is in overeenstemming met het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private 
arbeidsmarktbemiddeling in het Vlaamse Gewest en het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2000 ter 
uitvoering van dat decreet en latere wijzigingen. 
 
De kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het eigen resultaat. Kandidaten of hun 
schriftelijk gevolmachtigde hebben op hun verzoek toegang tot de eigen selectieresultaten in 
overeenstemming met de bepalingen van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur en latere wijzigingen. 
 
Waarnemers:  
Iedere gemeenteraadsfractie en de representatieve vakorganisaties mogen elk één afgevaardigde aanstellen 
die als waarnemer de selectie mag bijwonen. Zij mogen niet aanwezig zijn bij het kiezen van de vragen en 
het delibereren over het resultaat en de einduitslag van de selecties.  
Op de juryleden en de waarnemers rust de discretieplicht omtrent het verloop van de examenverrichtin-
gen, de inhoud van de proeven, het eindverslag en de identiteit van de kandidaten, in het bijzonder tijdens 
het verloop van de examenprocedure. 
 
Aanwerving  -  wervingsreserve 

Na afloop van de volledige selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 
jaar. De geldigheidsduur kan maximum tot vier jaar verlengd worden. 
Alle geslaagde kandidaten die aan de aanwervingsvereisten voldoen, worden in de wervingsreserve 
opgenomen en gerangschikt volgens het behaalde resultaat. 
 
Er wordt voorzien in de aanwerving vanaf juni 2017 van één kandidaat voor voltijdse tewerkstelling 
(38u./week) in contractueel verband voor onbepaalde duur. Kandidaten die niet onmiddellijk worden 
aangeworven, behouden hun plaats op de wervingsreserve voor de volledige duur ervan, tenzij ze zelf 
schriftelijk te kennen geven van elke aanstelling af te zien.  
 
Als de geselecteerde kandidaat wegens een opzeggingstermijn bij een andere werkgever of wegens een andere 
geldige reden niet onmiddellijk in dienst kan treden, stelt het college van burgemeester en schepenen de 
uiterlijke termijn voor indiensttreding vast. Het hoofd van het personeel stelt in onderling akkoord met het 
personeelslid, de concrete datum van indiensttreding vast. 
 
Salaris & voordelen 

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen C1-C3. 
Technisch medewerker is een knelpuntenberoep. Nuttige beroepservaring in de privé-sector, bij een andere 
overheid of als zelfstandige wordt volledig gevaloriseerd voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit. 
Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid komen onbeperkt in aanmerking voor de 
berekening van de geldelijke anciënniteit. 
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De bruto-aanvangswedde (cfr. huidige index 1,6406 + haardgeld) bedraagt: 
anciënniteit  maandwedde 
0 jaar    € 1.950,93 
2 jaar    € 2.032,96 
4 jaar    € 2.114,99 
10 jaar    € 2.343,56 
18 jaar    € 2.605,25 
27 jaar    € 3.000,93 
 
- Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 5,00), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie (€ 0,23 per 
 km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, afscheidspremie bij pensionering.  
- vakantieverlof: 30 dagen jaarlijks verlof + 14 betaalde feestdagen + 4,5 gelijkgestelde dagen  
- aanvullende pensioenregeling 
- sociale dienst: het stadspersoneel geniet de voordelen en de dienstverlening aangeboden door de 
Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen.  
 
Solliciteren 

Solliciteren kan tot uiterlijk op 3 maart 2017 via: 

- aangetekende zending aan College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 8930 Menen 

- e-mail naar personeelsdienst@menen.be   
Een ontvangstbevestiging wordt onmiddellijk teruggemaild en geldt als enigste bewijs. 

Kandidaturen worden pas als geldig beschouwd wanneer zij minstens de volgende zaken bevatten: 

 Volledig ingevuld inschrijfformulier 
 Een uitgebreid CV  
 Een kopie van het vereiste diploma 
 Een kopie van het rijbewijs 
 Voor de kandidaten die niet beschikken over het diploma van hoger secundair technich onderwijs: 

een opsomming van de diensten, perioden en taakomschrijving van vroegere tewerkstellingen waaruit 
duidelijk blijkt dat men beschikt over minstens 5 jaar relevante beroepservaring 

 
Voor meer informatie kan u terecht bij Dirk Vergote, verantwoordelijke personeelsdienst,  
via T 056 329 310 of personeelsdienst@menen.be.  

 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen: 
De Stadssecretaris,  De Burgemeester, 

E. ALGOET  M. FOURNIER 

 


