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1 Inleiding 

Het gemeentebestuur van Ruiselede gaat over tot de aanwerving van een (m/v/x) deskundige 

omgeving – graad B1-B3 – voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve van 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. 

 

Kandidaten die over geen bachelordiploma beschikken zullen uitgenodigd worden voor een 

capaciteitsproef in de week van 1 mei. 

 

Tijdens deze proef worden de vaktechnische inzichten van de kandidaat getoetst tijdens een 

kort gesprek, net als de motivatie en ervaringen van de kandidaat. 

 

De kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie 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. 

 

Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor elke selectietechniek 

50% van de punten behalen en 60% op het geheel van het examen. 
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3 Timing selectieproeven 

Selectietechnieken Datum en uur Plaats 

Competentieproef 

Onder de vorm van een 

gesprek 

10/05/2023 

Vanaf 13u30* 

Sociaal Huis (vergaderzaal 

bovenaan) 

Kasteelstraat 1A 

8755 Ruiselede 

Gevalstudie 12/05/2023 

Om 9u00 wordt 

thuisopdracht via mail aan u 

verstuurd. 

 

15/05/2023 

Indienen opdracht via mail 

aan personeel@ruiselede.be 

uiterlijk om 09u00. 

Thuis 

Mondeling proef 23/05/2023 

Vanaf 9u30* 

 

Sociaal Huis (vergaderzaal 

bovenaan) 

Kasteelstraat 1A 

8755 Ruiselede 

* 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. 

 

5 Examenvorm 

De gevalstudie is een openboek examen. U mag zelf alle documentatie raadplegen aangezien 

de opdracht thuis dient voorbereid te worden. 
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