
 
  

 
 
 
 

 

 
Aanwerving van jobstudenten  

ZOMERSEIZOEN 2016 
 

Het  A.G.B. Woonbedrijf Menen  ( exploitant Badhuis ) brengt ter kennis aan de belangstellenden dat er voor juli , 
augustus en september  2016 volgende jobstudenten worden aangeworven : 

 voor het 't badhuis  

- MEDEWERKERS (schoonmaak en kassa)  

- REDDERS 

Alle betrekkingen zijn toegankelijk zowel voor mannen als voor vrouwen en kunnen voltijds of deeltijds worden 
toegewezen. 
 
De AANWERVINGSVOORWAARDEN zijn vastgesteld als volgt: 

A. Algemene voorwaarden: 
1. een gedrag hebben dat onberispelijk is en dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde 

betrekking; 
2. lichamelijk geschikt zijn;  

Personen met een handicap komen eveneens in aanmerking indien zij in de mogelijkheid zijn de gevraagde 
betrekking op normale wijze uit te oefenen. 

3. minstens 18 jaar oud zijn bij aanvang contract ;   
4. Nederlandstalig onderwijs hebben genoten; 

B. Bijzondere voorwaarden: 

1. Redder: 
a) houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift van minstens drie jaar secundair onderwijs of 

daarmee gelijkgesteld onderwijs ( copy bijvoegen ); 
b) houder zijn van een geldig hoger reddersdiploma, afgeleverd door de Vlaamse Trainersschool (Bloso) ,  
 Vlaamse Reddingsfederatie of het provinciebestuur van West-Vlaanderen ( copy bijvoegen ); 
c)  houder zijn van een geldig bijscholingsattest  van het hoger reddersdiploma , afgeleverd in 2015 of 

2016 door de Vlaamse Trainersschool (Bloso) , Vlaamse Reddingsfederatie  of het provinciebestuur 
van West-Vlaanderen ( copy bijvoegen ); 

2. Medewerker: 
a)  houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift van minstens drie jaar secundair onderwijs of 

daarmee gelijkgesteld onderwijs ( copy bijvoegen ); 
 
BEZOLDIGING: 
medewerker  (jobstudent): € 10,44 per  uur (bruto) 
redder (jobstudent): € 10,48  per uur (bruto) 
 

De aangestelden kunnen onregelmatige prestaties toegewezen krijgen, namelijk 's avonds en in de weekends. 

De kandidaturen, gesteld op een daartoe door het A.G.B. Woonbedrijf  Menen  ter beschikking gesteld 
formulier, moeten ten laatste op 25 april 2016 onder ter Post AANGETEKENDE omslag verstuurd worden aan 
het A.G.B. Woonbedrijf Menen , Sluizenkaai 78 , 8930 Menen of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven in   
't badhuis , Sluizenkaai 78 te Menen 

De kandidatuur moet vergezeld zijn van een fotokopie van de vereiste brevetten en getuigschriften. 



 
 

A.G.B. Woonbedrijf Menen 
werft aan voor het zwembad 't badhuis : 

   medewerker 
                                                          redder   

 
 
 

DRUKLETTERS A.U.B. 
 

 

NAAM en voornaam: ......................................................................................................................................................   

 

Adres: ………………………………………………………………………………………………...……………………..  nr ………..….Bus:……………….. 

 

Postnummer: ……………………………………….      Gemeente: ……………………………..…………………………………... 

Telefoon: ……………………………………………..       E-mail: ………………………………………………………………………... 

 

 

Geboren te :  ................................................... op  .........................................................................................  

 

Geslacht:   M   of    V   

 

Nationaliteit:  ........................................  RIJKSREGISTERNUMMER(*) : ..........................................................  

 

Bankrekeningnummer ……………………………………………………………………………………………………………................................. 

 
(*) zie rechterbovenhoek van SIS-kaart 

 

Genoot u Nederlandstalig onderwijs ?    Ja             Neen      

 

Behaalde diploma's:  .......................................................................................................................................................  

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

 

Bijscholing ( redder ) :  gevolgd of gepland te volgen op datum van :  …………………………………….…………………………….. 

 
 

 

 



 
 

 

Ik ben beschikbaar tijdens volgende weken: 

Aankruisen in de eerste kolom wanneer beschikbaar 

  maandag 13 juni 2016 zondag 19 juni 2016 

  maandag 20 juni 2016 zondag 26 juni 2016 

  maandag 27 juni 2016 zondag 3 juli 2016 

  maandag 4 juli 2016 zondag 10 juli 2016 

  maandag 11 juli 2016 zondag 17 juli 2016 

  maandag 18 juli 2016 zondag 24 juli 2016 

  maandag 25 juli 2016 zondag 31 juli 2016 

  maandag 1 augustus 2016 zondag 7 augustus 2016 

  maandag 8 augustus 2016 zondag 14 augustus 2016 

  maandag 15 augustus 2016 zondag 21 augustus 2016 

  maandag 22 augustus 2016 zondag 28 augustus 2016 

  maandag 29 augustus 2016 zondag 4 september 2016 

  maandag 5 september 2016 zondag 11 september 2016 

  maandag 12 september 2016 zondag 18 september 2016 

  maandag 19 september 2016 zondag 25 september 2016 

  maandag 26 september 2016 zondag 2 oktober 2016 

 

Datum                                                                                 Handtekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPMERKINGEN 


