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1 Inleiding 

Het lokaal bestuur Eeklo gaat over tot de aanwerving van een poetshulp aan huis – graad E1-

E3 – voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve van 3 jaar, maximaal verlengbaar 

met 1 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 Selectietechnieken 

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. 

 

2.1.1 Toetsing van de kennis van materiaal, producten en regels inzake 

veiligheid op het werk (20 punten) 

2.1.2 Work-sample proef (40 punten) 

De kandidaat wordt geconfronteerd met één of meerdere praktische werkopdrachten, relevant 

voor de functie. Hierbij wordt gepeild naar de handigheid, de kwaliteit van het werk en de 

lichamelijke geschiktheid.   

 

De selectietechnieken 2.1.1 en 2.1.2 vormen samen de praktische proef.  

 

Via interview en/of onderhoud, tests en/of andere technieken evaluatie van de 

overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, 

evenals van de persoonlijkheid, de maturiteit, het dynamisme en de motivatie van de 

kandidaat, alsmede de interesse voor het werkterrein.  

 

Om te slagen dienen de kandidaten minstens 50% van de punten te behalen in elke proef 

of in ieder gedeelte van een proef zo deze uit meerdere examengedeelten bestaat en 

minstens 60% van de punten in het totaal.  
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3 Timing selectieproeven 

Selectietechnieken Datum en uur Plaats 

Praktische proef  27/04/2023 

13u00 tot 14u30* 

Sociaal huis 

(vergaderzaal A) 

Zuidmoerstraat 136 

9900 Eeklo  

Mondelinge proef 27/04/2023 

Vanaf 15u00* 

Sociaal huis  

(vergaderzaal A)  

Zuidmoerstraat 136 

9900 Eeklo 

* het exacte aanvangsuur wordt u later meegedeeld. 

U kan slechts deelnemen aan een volgende selectietechniek indien u geslaagd bent in 

de voorgaande. 

 

4 Leerstof 

Er is geen specifieke leerstof voorzien. De belangrijkste verantwoordelijkheidsdomeinen en 

opdrachten/taken zijn uitgebreid omschreven in de functieomschrijving. 

 

De verantwoordelijkheidsdomeinen zijn indicatief en kunnen zowel in de praktische als 

mondelinge proef bevraagd worden.  

 

 


