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Inleiding 

Bever gaat over tot de aanwerving met werfreserve van een poetshulp - E1-E3 – halftijdse 

of voltijdse contractuele functie met aanleg van een wervingsreserve van 3 jaar. 

De selectie werd uitbesteed aan een erkend extern selectiebureau. CC Select voert de 

selectie uit in overeenstemming met de rechtspositieregeling en met de opdracht. 

 

Waaraan moet je voldoen om te mogen 
deelnemen aan de selectie? 

Aan deze voorwaarden (de selectie en de medische geschiktheid uitgezonderd) moet 

voldaan zijn op de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen. 

Algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden  

 slagen voor de selectieprocedure 

 gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie  

 burgerlijke en politieke rechten genieten 

 medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie 

 voldoen aan de vereiste over taalkennis 
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Wie zoeken we? 

Jouw functie 

 Je bent iemand die graag de handen uit de mouwen zet en kwaliteitsgericht te werk 

gaat.  

 Je staat in voor het proper maken van de gemeentelijke gebouwen of als poetshulp 

bij de thuisdiensten ga je aan huis bij burgers die extra hulp nodig hebben.  

 

Jouw profiel 

 Je bent een kei in poetsen. 

 Je gaat nauwkeurig te werk volgens de gemaakte afspraken. 

 Je kan zowel zelfstandig als in team werken. 

 Je bent flexibel, correct en werkt ergonomisch. 

 Je bent integer. 

 Je bent klantgericht, georganiseerd en communicatief. 

 

Wat biedt de werkgever aan? 

 Een boeiende en afwisselende functie in een organisatie die inzet op een gezonde 

en veilige werkomgeving met ontwikkelingskansen voor iedereen 

 Weddeschaal E1-E3afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en 

werkervaring 

 Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques (8 euro), fietsvergoeding, 

hospitalisatieverzekering. 

 Gunstige verlofregeling. 

 

Waaruit kan de selectie bestaan? 

1. Praktisch deel 

De kandidaten moeten één of meer proeven doen in overeenstemming met de opdrachten 

zoals omschreven in de functiebeschrijving. Aan de kandidaat kan worden gevraagd 

tijdens de uitvoering van de praktische proef mondelinge toelichting te geven over de 

werkwijze, gebruikte technieken, werktuigen, toepassing veiligheidsvoorschriften en 

beschermingskledij. 

2. Mondeling gedeelte 

Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke 

vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele 

werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde 

competenties worden grondig bevraagd. 
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Wanneer ben je geslaagd? 

Je kan slechts deelnemen aan een volgende selectietechniek indien je geslaagd 

bent in de voorgaande. 

Om als geslaagd te worden beschouwd dienen kandidaten voor elk onderdeel van het 

selectieprogramma 50% te behalen en 60% voor het geheel. Voor het assessment center 

moet men minstens ‘geschikt’ bevonden worden. 

 

Hoe verloopt de selectieprocedure? 

Na de deadline voor het indienen van de kandidaturen, worden de sollicitatiedossiers 

nagekeken en voorgelegd aan het bestuur.  Zij beslissen of je in aanmerking komt voor 

deelname aan de selectieprocedure of niet. Wanneer je alle gevraagde documenten 

aangeleverd hebt en voldoet aan de gestelde voorwaarden, wordt je kandidaatstelling door 

het bestuur 'ontvankelijk' verklaard. Wanneer je niet voldoet aan de gestelde 

voorwaarden, kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.  Je wordt steeds tijdig op 

de hoogte gebracht van elke volgende stap in de selectieprocedure. 

Het is belangrijk om zo snel mogelijk alle gevraagde documenten (zoals een kopie van je 

diploma of een uittreksel uit het strafregister) door te sturen.  Indien je, door tijdsgebrek 

of andere redenen, niet onmiddellijk alle gevraagde gegevens kan bezorgen, dan is je 

sollicitatiedossier niet volledig en kan je 'onder voorbehoud' ontvankelijk verklaard 

worden.  

De uitnodiging voor deelname aan de eerste selectieproef wordt tijdig verstuurd en dit met 

vermelding van de plaats, de dag en het uur van de eerste selectieproef. 

 

Wanneer word je aangeworven? 

De selectieprocedures resulteren in een bindende rangschikking van de geslaagde of 

geschikt bevonden kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. 

De kandidaat die door het lokaal bestuur wordt aangesteld, wordt hiervan op de hoogte 

gebracht. De overige geslaagde kandidaten worden opgenomen in de wervingsreserve en 

worden aangesproken indien de job opnieuw vacant is binnen een periode van 3 jaar. 

 

Wie zetelt in de selectiecommissie? 

De selecties worden uitgevoerd door een selectiecommissie die kan bestaan uit ten minste 

3 ervaringsdeskundigen en/of deskundigen in de personeelsselectie. 

De gemeentelijke mandatarissen en de afgevaardigden van de representatieve 

vakorganisaties mogen uitsluitend als waarnemer bij de selectie aanwezig zijn. Zij mogen 

geen vragen stellen of delibereren over de uitslag van de selecties. 
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Hoe kan je solliciteren? 

Door volgende documenten te bezorgen: 

 CV 

 Motivatiebrief 

 Uittreksel uit het strafregister 

 

Je kan dit doen online via het sollicitatieformulier. Kandidaturen per post zijn te bezorgen 

aan: 

Bever 

P/A CC Select - Vliegvelddreef 9 - 1082 Brussel 

 

Eventueel bijkomende informatie kan je terugvinden op www.ccselect.probisgroup.be. 

Voor vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of op het nummer 02 467 35 40. 

CC Select behandelt je sollicitatie vertrouwelijk en correct. 

 


