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1 Inleiding 

Lochristi gaat over tot de aanwerving van een deskundige welzijn en preventie - B1-B3 – 

halftijdse contractuele functie van onbepaalde duur 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 

 

 Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma of gelijkwaardig. 

 Je hebt minimum 2 jaar relevante beroepservaring. 

 De kandidaten die niet in het bezit zijn van een bachelorsdiploma (of gelijkwaardig), 

dienen te slagen voor een niveau-of capaciteitstest en 2 jaar relevante beroepservaring 

aan te tonen. 

 Indien je geen basiskennis hebt inzake preventie (niveau 3), ben je bereid om een 

opleiding ‘basiskennis preventie-adviseur interne dienst (niveau 3)’ te volgen. 
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3 Wie zoeken we? 

Lochristi zet zich in voor de ontwikkeling en verbetering van de leefomgeving van haar 

inwoners. Onze visie is om een duurzame en aantrekkelijke gemeente te creëren waarin 

mensen graag wonen, werken en recreëren. Om deze visie te realiseren zijn wij op zoek naar 

een deskundige welzijn en preventie (halftijds) 

Jouw functie 

De personeelsdienst is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, hier valt welzijn en 

preventie ook onder.  Een van de kerntaken is het bevorderen van het psychosociaal welzijn 

van de medewerkers. Ook ondersteunt deze de dienst de organisatie bij haar beleid in het 

kader van welzijn en veiligheid op het werk. Samen zorgen ze ervoor dat het bestuur steeds 

over voldoende, competente en gemotiveerde medewerkers beschikt die bijdragen tot de 

beleidsobjectieven. 

 

Als deskundige welzijn en preventie: 

 Ondersteun je de intergemeentelijke interne preventieadviseur bij het opzetten, 

evalueren en bijsturen van een intern preventiebeleid in samenspraak met de externe 

preventieadviseur 

 Fungeer je als vertrouwenspersoon en ondersteun je de intergemeentelijke interne 

preventieadviseur bij het opzetten, evalueren en bijsturen van een welzijnsbeleid in 

samenspraak met de externe preventieadviseur. Op deze manier bevorder je 

psychosociaal welzijn van de medewerkers 

 Verstrek je adviezen over veiligheid en welzijn op het werk aan de diverse organen 

binnen de organisatie 

 Tref je veiligheidsmaatregelen en bewaak je het naleven van minimale 

veiligheidsnormen.  

 Coördineer je de preventie en bescherming op de werkplaats 

 Tref je handelingen rond hygiëne en bewaak je het naleven van minimale normen rond 

hygiëne 

 Sta je in voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de collega's van 

andere diensten en het bestuur. 
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Jouw profiel 

 Je draagt veiligheid hoog in het vaandel en hebt een grote verantwoordelijkheidszin.  

 Je communiceert vlot met collega’s op alle niveaus en hebt een goede 

verstandhouding met externe partijen.  

 Je bent een goede motivator om welzijn op het werk op een creatieve manier te 

promoten en aantrekkelijk te maken. 

 Je blijft de vinger aan de pols houden i.v.m. de wetgeving en regelgeving m.b.t. tot de 

dienst. 

 

4 Wat biedt de werkgever aan? 

 Een boeiende functie met ruimte voor initiatief in een bruisende gemeente. 

 Een halftijdse contractuele functie van onbepaalde duur. 

 De verloning gebeurt op basis van de salarisschaal B1-B3. Bruto geïndexeerd 

maandsalaris voor een deeltijdse tewerkstelling (19/38) van minimum € 1.441,56 en 

maximum € 2.429,05 per maand. Relevante anciënniteit (tot een maximum van 12 jaar) 

zal worden overgenomen. 

 Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve van 3 jaar. 

Naast een stabiele tewerkstelling in een dynamische organisatie ontvang je ook tal van 

extralegale voordelen: 

 Maaltijdcheques van 8 euro; 

 Vakantiegeld; 

 Eindejaarstoelage; 

 Hospitalisatieverzekering; 

 2de pensioenpijler; 

 Fietsvergoeding (woonwerkverkeer: 0,27 euro/km); 

 Gunstige verlofregeling (tot 35 verlofdagen en 14 feestdagen); 

 Ecocheques. 
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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: 

 

De kandidaten die niet in het bezit zijn van een masterdiploma (of gelijkwaardig), dienen te 

slagen voor een niveau-of capaciteitstest en 2 jaar relevante beroepservaring aan te tonen  

 

 

 

Deze proeven vormen een adviserend onderdeel van de respectievelijke examenprogramma’s. 

 

6 Wanneer ben je geslaagd? 

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

de voorgaande. 

Elk gedeelte is eliminerend (met uitzondering van de psychotechnische proeven). Om als 

geslaagd te worden beschouwd, dienen de kandidaten minstens 60% te behalen op elk 

gedeelte en minstens 50% op elke proef. 

De psychotechnische proeven zijn richtinggevend. 

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. 
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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 toetsen de bekwaamheid of geschiktheid van de kandidaten en 

resulteren in een opsomming (in alfabetische volgorde) van de geslaagde of geschikt 

bevonden kandidaten. 

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 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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10 Hoe kan je solliciteren? 

Door volgende documenten te bezorgen: 

 CV met overzicht waarmee de vereiste relevante beroepservaring wordt aangetoond  

 Motivatiebrief 

 Uittreksel uit het strafregister(niet ouder dan 3 maanden)  

 Kopie van het gevraagde diploma 

 

Je kan dit doen online of per post tot en met 10/04/2023. Kandidaturen per post zijn te 

bezorgen aan: 

Lochristi 

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. 
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