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1 Inleiding 

Het lokaal bestuur Zottegem gaat over tot de aanwerving van een polyvalent 

onthaalmedewerker sport- en jeugddienst – graad D1-D3 – voltijdse contractuele functie met 

een wervingsreserve van 3 jaar. 

De selectie werd uitbesteed aan een erkend extern selectiebureau. Probis voert de selectie uit 

in  overeenstemming met de rechtspositieregeling en met de opdracht. 

 

2 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. 

 

 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  

 slagen voor de selectieprocedure 

 

 in het bezit zijn van een rijbewijs B. 
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3 Wie zoeken we? 

Het AGB Zottegem - Autonoom Gemeentebedrijf - staat onder meer in voor het uitbaten van 

de faciliteiten van de site Bevegemse Vijvers: zwembad, sportzaal, feestzaal en fuifzaal.  

De afdeling vrije tijd van de Stad Zottegem stuurt, begeleidt en coördineert het gemeentelijk 

vrijetijdsbeleid teneinde een optimale afstemming tussen de diverse actoren in het brede 

culturele en vrijetijdsveld te bekomen en een integraal en kwalitatief cultuur- en vrijetijdsbeleid 

in Zottegem te stimuleren 

 

Jouw functie: 

Als polyvalent onthaalmedewerker sport- en jeugddienst voer je veel afwisselende opdrachten 

uit: 

 Je staat in voor het toezicht van de sport- en jeugdaccommodaties met het oog op 

een nette, veilige omgeving en een klantvriendelijk onthaal voor de gebruikers en 

bezoekers ervan. 

 Je bent verantwoordelijk voor een efficiënt en deskundig zaalbeheer. Dit houdt 

permanentie en opvolging van de brand- en inbraakcentrale in: zowel voor het 

sportcentrum als de fuifzaal.  

 Je ziet toe op het correct gebruik van het opbergen/terugbrengen van het 

sportmateriaal/materiaal van de uitleendienst. Je voert controles uit op het 

sportmateriaal en de -zalen, voor de volgende sites: Bevegemse Vijvers, kunstgrasveld, 

Hemelrijk, jeugdhuis De Muze, sportstadion, Helios, het KA Zottegem en VBS 

Grotenberge.  

 Je voert kleine herstellingswerken uit en schakelt interne of externe partners in voor 

grotere herstellingswerken. 

 Je bent het eerste aanspreekpunt voor de bezoekers van het recreatief centrum 

Bevegemse vijvers en je staat in voor een vlot, klantgerichte onthaal. Je bedient de 

bezoekers op een vlotte en efficiënte manier door hen toe te leiden naar de correcte 

informatie en/of geschikte personen.  

 Je bent kassamedewerker voor het stedelijk zwembad.  

 Je beheerst de administratieve basishandelingen verbonden aan het onthaal voor 

zowel de sport- als de jeugddienst (registratie briefwisseling, ondersteuning diensten, 

zaalreservaties, eerstelijns telefooncentrale, sleutelbeheer…) 
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Jouw Profiel 

 Je bent klantgericht en hulpvaardig, 

 Je communiceert vlot en correct, 

 Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken, 

 Je streeft een hoge kwaliteit na in jouw werk, 

 Je denkt mee na binnen de organisatie om problemen op te lossen, 

 Je hebt een basiskennis van informatica (beheer van een reservatietool/kassasysteem), 

 Je bent ook bereid om occasioneel avond- en weekend werk te verrichten, 

 Je beschikt over een rijbewijs B. 

 

4 Wat biedt de werkgever aan? 

 Een boeiende en afwisselende job in een team met een goede teamsfeer en in een 

dynamische organisatie. 

 Een aantrekkelijk bruto aanvangsmaandwedde: voltijds op niveau D1-D3 - kan variëren 

tussen 2.216,56 euro en 3.449,83 euro - afhankelijk van relevante ervaring en 

anciënniteit. 

 Extralegale voordelen: 

o Eindejaarstoelage in november en dubbel vakantiegeld in mei 

o Maaltijdcheques van 4,50 euro 

o Ecocheques t.w.v. 200 euro (pro-rata deeltijds) 

o 2de pensioenpijler 3,5 % (pensioenopbouw via werkgever) 

o Premies (geboorte, huwelijk, overlijden, pensioen), tussenkomsten in 

medische kosten (ook voor gezinsleden) en allerlei kortingen 

(voordelenwebsite) 

o Fietsvergoeding van 0,24 euro/km 

o 100% terugbetaling openbaar vervoer 

o Gratis hospitalisatieverzekering (en gunstige tarieven voor gezinsleden) 

o Gunstige verlofregeling (30 dagen) 

Voor bovenvermelde functie wordt ervaring in de openbare sector geldelijk gevaloriseerd; 

ervaring in de privésector of als zelfstandige kan volledig geldelijk gevaloriseerd worden indien 

relevant voor de functie. 
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5 Waaruit kan de selectie bestaan? 

Elke selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van één of meerdere 

selectietechnieken. Deze criteria en technieken zijn afgestemd op de functiebeschrijving. 

De selectieprocedure kan bestaan uit: 

 

Een preselectie vindt plaats op basis van functiegerichte meerkeuzevragen bij meer dan 30 

geldige kandidaatstellingen. In voorkomend geval worden enkel de 20 eerste gerangschikte 

kandidaten uit de preselectie toegelaten tot de reguliere selectieprocedure. In geval van ex 

aequo op de 20ste plaats worden alle kandidaten met eenzelfde puntenaantal toegelaten.  

Het resultaat van de preselectie telt niet mee voor het eindresultaat van de selectieprocedure.  

Vanaf 30 kandidaten kan er een preselectie worden doorgevoerd. Het resultaat van de 

preselectie telt niet mee voor het eindresultaat van de selectieprocedure. 

 

De kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en 

organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van 

de functie kan voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de 

competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het 

competentieprofiel worden getoetst. 

 

Deze selectietechniek beoogt de 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. 

 

6 Wanneer ben je geslaagd? 

Je kan slechts deelnemen aan een volgende selectietechniek indien je geslaagd bent in 

de voorgaande. 

De kandidaten zijn geslaagd als ze per selectietechniek die resulteert in punten, minstens 50% 

van de punten behalen. 
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De kandidaten zijn niet geslaagd als ze voor één of meerdere selectietechnieken die resulteren 

in scores van geschiktheid, een score ‘ongeschikt’ behalen.  

Voor de psychotechnische onderzoeken moeten de kandidaten minstens ‘geschikt’ bevonden 

worden. 

7 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. 

 

8 Wanneer word je aangeworven? 

De selectieprocedures resulteren in een rangschikking van de geslaagde of geschikt bevonden 

kandidaten in volgorde van het behaalde resultaat.  

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. 

 

9 Wie zetelt in de selectiecommissie? 

De selecties worden uitgevoerd door een selectiecommissie die bestaat uit ten minste drie 

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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10  Hoe kan je solliciteren? 

Door volgende documenten te bezorgen: 

 CV 

 Motivatiebrief 

 Uittreksel uit het strafregister 

 Kopie van het gevraagde rijbewijs 

 

Je kan dit doen online of per post tot en met 9/04/2023. Kandidaturen per post zijn te 

bezorgen aan: 

Stad Zottegem 

P/A Probis - Vliegvelddreef 9 - 1082 Brussel 

 

De functiebeschrijving en eventueel bijkomende informatie kan je terugvinden op 

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

40. 

 

Probis behandelt je sollicitatie vertrouwelijk en correct. 

 


