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1 Inleiding 

Het lokaal bestuur Eeklo gaat over tot de aanwerving van een meewerkende 

ploegverantwoordelijke groen – graad D4-D5 – 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. 

 

Work-sample proef en/of case(s) en/of practicum. De kandidaat wordt geconfronteerd met 

een staal van het werk dat in de beoogde functie aan bod komt en/of met een 

probleemsituatie die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De totale 

context van de problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat tracht een 

oplossing uit te werken en daarover rapporteert. 

 

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 integriteit, de maturiteit, het dynamisme en de motivatie 

van de kandidaat, alsmede de interesse voor het werkterrein 

 

Het bestaand examenprogramma wordt verder aangevuld met testen die de managements- 

en/of leiderschapscapaciteiten op het niveau van de functie meten en die zijn uit te voeren 

door een erkend extern selectiebureau. Deze testen resulteren in een bindende beoordeling 

‘geschikt’ of ’niet-geschikt’. 

 

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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De selectieprocedures resulteren in een bindende rangschikking van de ‘geslaagde of geschikt 

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

 

3 Timing selectieproeven 

Selectietechnieken Datum en uur Plaats 

1.a Schriftelijke proef  04/05/2023 

17u00 tot 19u00 

Stadskantoor  

(vergaderzaal 1.1 - 

schepenzaal) 

Industrielaan 2 

9900 Eeklo  

1.b Praktische proef  5/05/2023 

Vanaf 9u00* 

Sportcentrum  

Lionel Pussemierstraat 157 

9900 Eeklo 

2. Mondelinge proef  05/05/2023 

Vanaf 12u30** 

Stadskantoor  

(vergaderzaal 1.3) 

Industrielaan 2 

9900 Eeklo  

3. Assessment 11/05/2023 

Vanaf 9u00*  

Probis 

Brugstraat 93 

9880 Aalter 

* Het exacte aanvangsuur wordt later meegedeeld. 

** Je zal in de loop van de middag telefonisch vernemen of je wel of niet geslaagd bent voor 

de schriftelijke en praktische proef en kan deelnemen aan de mondelinge proef diezelfde dag. 

Het uur waarop je verwacht wordt zal je telefonisch doorkrijgen.  

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

de voorgaande. 
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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 het schriftelijk als 

mondeling gedeelte/proef bevraagd worden.  

 

5 Examenvorm 

De schriftelijke proef is een geslotenboek examen. Je mag zelf geen documentatie meenemen 

of raadplegen. 

 

De proef wordt op de computer afgelegd zonder toegang tot het internet.  

Het gebruik van hulplijnen zoals mailen, chatten, gsm,… is verboden.  

 

Je dient voor de schriftelijke proef jouw eigen laptop mee te brengen. Gelieve ons voor 28/04 

– 15u00 te laten weten of je hier al dan niet over beschikt. Indien je niet over een laptop 

beschikt zullen wij een laptop voorzien.  

 


