
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INFOBROCHURE - AANWERVING 
 

Functie:   metser/wegenwerker     
Niveau:   D1-D3  
Prestaties:  voltijds (38u/week) 
Statuut:   in contractueel dienstverband 
Duur:  onbepaalde duur 
Ingangsdatum: maart 2018  

 
Functiebeschrijving: zie bijlage 
Wervingsreserve(*): voor de duur van 1 jaar 
(*) Na de selectieprocedure voor deze functie komen alle geslaagde maar niet aangestelde kandidaten in een wervingsreserve terecht. 

Indien het bestuur beslist om tijdens de duur van de wervingsreserve een nieuw personeelslid in deze functie aan te werven, dan komt u 

als kandidaat in de wervingsreserve alsnog in aanmerking om aangesteld te worden, zonder opnieuw een selectieprocedure te moeten 

doorlopen.  

 

Voldoe ik aan de voorwaarden? 
Algemene aanwervingsvoorwaarde 
Voldoen aan de vereiste van de taalkennis voor het personeel van lokale besturen (zie infobrochure over 
taalkennis - aanvragen via sollicitaties@koksijde.be). 

Diplomavereiste  
geen 

Aanvullende aanwervingsvoorwaarden  

Houder zijn van een rijbewijs B.   

 
Hoe stel ik mij kandidaat? 
Volgende documenten zijn vereist voor een volledige kandidatuurstelling: 

- Sollicitatiebrief (richten aan het college van burgemeester en schepenen) 
- Curriculum vitae (evt. gevraagde ervaring moet hieruit blijken) 
- Kopie bewijs taalkennis 
- Kopie rijbewijs B 
- Uittreksel strafregister model 1 (uiterlijk tegen de mondelinge proef) 

Indienen uiterlijk op maandag 20 november 2017: per post naar Gemeentebestuur Koksijde – dienst 

Personeel & HR – Zeelaan 303 te 8670 Koksijde of via e-mail: sollicitaties@koksijde.be.  
Vermeld duidelijk voor welke functie u solliciteert.  

 
Wat gebeurt er na het indienen van mijn kandidatuur? 
Na verwerking van uw kandidatuur door de dienst Personeel & HR wordt deze voorgelegd aan het college 
van burgemeester en schepenen. Het college beoordeelt alle kandidaturen en de voorgelegde bewijzen en 
besluit op basis hiervan welke kandidaten tot het examen worden toegelaten. De kandidaten ontvangen 
een brief met mededeling van de beslissing van het college. De kandidaten die toegelaten worden tot de 
selectieprocedure worden schriftelijk (brief per post en via e-mail) uitgenodigd tot de proeven.  
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Examenprogramma en beoordeling 

Data selectieproeven nog te bepalen. Voorzien in januari/februari 2018. 

Enkel de kandidaten die slagen voor de praktische proef kunnen deelnemen aan de mondelinge proef.  

De quotering gebeurt op de criteria ‘zeer geschikt’, ‘geschikt’ of ‘niet geslaagd’.  

Om geslaagd te zijn moeten de kandidaten minstens de score ‘geschikt’ behalen.  

De deelnemers worden schriftelijk op de hoogte gebracht van hun einduitslag. Zij kunnen na de aanstelling 
inzage bekomen in hun eigen examendocumenten. 

 

Bezoldiging 
Weddeschaal D1-D3 aan 100%  min. € 13.300,00 - max. € 20.700,00 
Bruto beginwedde D1-D3: € 1.904,89 per maand 

Beroepservaring (overheid) wordt onbeperkt in aanmerking genomen voor de toekenning van de geldelijke 
anciënniteit. 

Relevante beroepservaring (overheid) wordt, met een maximum van 15 jaar, in aanmerking genomen voor de 

toekenning van de schaalanciënniteit.  

Relevante beroepservaring (privé/zelfstandig) wordt, met een maximum van 15 jaar, in aanmerking genomen 
voor de toekenning van de geldelijke- en schaalanciënniteit.  

 

Extra legale voordelen 

Maaltijdcheques ter waarde van € 5,00 per cheque (1 cheque per volledige arbeidsdag) waarvan € 1,09 
werknemersaandeel = € 3,91 van de werkgever 

Basis hospitalisatieverzekering is kosteloos voor het personeelslid, met de mogelijkheid om de gezinsleden aan 
te sluiten tegen betaling van het voordelige collectieve tarief. 

Fietsvergoeding € 0,20/km 

 

Vrijstelling 
Een kandidaat die eerder heeft deelgenomen aan een gelijkwaardige selectieprocedure, die niet ouder is dan 
drie jaar, kan voor een functie in dezelfde graad als de vacante functie, gedeeltelijk of volledig vrijgesteld 
worden van de deelname aan de nieuwe selectie, voor de proeven waarvoor hij reeds slaagde.  

Meer informatie via de dienst Personeel & HR.  
 

Bijkomende inlichtingen  
dienst Personeel & HR – 1e verdieping gemeentehuis - Zeelaan 303 - 8670 Koksijde 
t. 058 53 34 41 - sollicitaties@koksijde.be  

Infobrochure en functiebeschrijving via www.koksijde.be of aanvragen via sollicitaties@koksijde.be.  
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