
                            

 

 

 

 

Meewerkende ploegverantwoordelijke 

groen 

D4-D5 - m/v/x   

 

 

INLICHTINGENBROCHURE 

Het stadsbestuur Eeklo verklaart een contractuele betrekking van meewerkende ploegverantwoordelijke 

groen (m/v/x) open en legt een wervingsreserve aan voor deze functie. 
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1. Functiebeschrijving 
 

Meewerkend ploegverantwoordelijke groene ruimte 

1/ Identificatiegegevens: 

Functietitel :    Meewerkend ploegverantwoordelijke groene ruimte 

Dienst :    Groene ruimte 

Niveau:    D 

Rang:    D4-D5 

2/ Plaats in het organogram: 

Rapporteert aan / krijgt leiding van:  Technisch coördinator groen 

Geeft rechtstreeks leiding aan:  Technisch assistenten/technische hulpen groen 

3/ Doel van de functie: 

De meewerkende ploegverantwoordelijke groen zal met de medewerkers meewerken als 

leidinggevende voor alle uitvoerende taken binnen he domein groene ruimte. De ploegverantwoordelijke 

heeft een belangrijke voorbeeldfunctie binnen de dienst en staat in voor het praktisch, duurzaam en 

efficiënt organiseren van de uit te voeren taken inzake het onderhoud van openbaar groen van de stad.  

4/ Resultaatsgebieden: 

• Leidinggeven aan de technisch assistenten en hulpen groen en de tijdelijke werkkrachten 
zoals 

• Aansturen, coachen en motiveren van de medewerkers. 

• Feedbackgesprekken voeren met de medewerkers. 

• Instaan voor en toezien op de veiligheid en gezondheid van de medewerkers wat betreft 

correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) correct gebruik gereedschap 

en machines, plaatsen van signalisatie,… 

• Personeelsadministratieve taken verzorgen zoals ziekte en afwezigheid. 

• Opvolgen van tijdelijke werkkrachten als jobstudenten, stagiairs en personen tewerkgesteld 

onder artikel 60,§7 van de wet op maatschappelijke integratie. 

• Regelmatig organiseren van werkoverleg en medewerkers informeren over de algemene visie 
van de dienst. 

• Taken overnemen van de technisch coördinator groene ruimte tijdens zijn/haar afwezigheid. 

• Plannen, coördineren en toezicht houden om een goede werking van het team te 
verzekeren zoals 

• Instaan voor een gestructureerde planning van de werkzaamheden van het team per maand, 

per week en dagelijks bijsturen indien nodig. 

• Opvolgen, coördineren en controleren van de werken uitgevoerd door de eigen dienst en door 

derden. 

• Toezien dat de veiligheidsregels gevolgd worden. 

• Instaan voor de administratieve voorbereiding van de werken in de tool inname openbaar 

domein. 

• Oppikken, opvolgen, oplossen en afmelden van de meldingen met betrekking tot groen in de 

digitale meldingstool. 

• Opvolgen van materiaal wat betreft aankoop en onderhoud. 



• Instaan voor en actief deelnemen aan een duurzaam groenonderhoud van openbare parken 
en plantsoenen volgens Harmonisch Park- en Groenbeheer zoals 

• Instaan voor het algemeen groenonderhoud zoals onkruid wieden, gras maaien, bosmaaien, 

hagen scheren, hakselen. 

• Instaan voor aanplantingen en de nazorg ervan. 

• Correct snoeien van bomen en struiken. 

• Rooien van bomen op een veilige manier. 

• Intern en extern communiceren zoals 

• Dagelijks overleggen met de technisch coördinator groene ruimte. 

• Signaleren van nuttige informatie, problemen, defecten, incidenten, klachten,… 

• Functioneren als aanspreekpunt op het terrein voor burgers in verband met meldingen. 

• Suggesties doen en voorbereidend werk leveren voor de aankoop van nieuwe gebruiks- en 
verbruiksgoederen en dit communiceren aan de coördinator. 
 

• Bereid zijn tot het volgen van opleiding, bijsturing en bijscholen zoals  

• Zich op de hoogte houden van veranderingen en wijzigingen in het eigen werkveld. 

• Nieuwe/gewijzigde wetgeving opvolgen en correct toepassen. 

• Volgen van de nodige opleidingen, rapporteren aan het team indien nodig en de opgedane 

kennis integreren in de dagelijkse werksituatie. 

• Constructief deelnemen aan het teamoverleg. 

 

5/ Competenties: 

 

5a/ Gedragscompetenties 

• Samenwerken: samenwerking bevorderen 

U bevordert en onderhoudt de samenwerking. 

• Klantgerichtheid: proactieve klantgerichtheid  

U onderzoekt actief wensen en noden van klanten en stemt de dienstverlening van de 

organisatie erop af. 

• Integriteit: regels, ethiek bewaken 

U waakt over de naleving van afspraken, regels en ethiek en stuurt bij waar nodig. 

• Organisatiebetrokkenheid: zich inzetten 

U zet zich in. U bent loyaal ten opzichte van en identificeert zich met de organisatie. 

• Leiding geven: operationeel  aansturen 

U geeft richting op het niveau van taken en de uitvoering daarvan. U delegeert duidelijk 

afgelijnde taken en heeft oog voor de ontwikkeling van uw medewerker(s). 

• Organisatorische vaardigheid: plannen en organiseren 

U coördineert acties, tijd en middelen op korte en middellange termijn. 

• Initiatief en proactiviteit: proactief handelen 

U anticipeert op gebeurtenissen en neemt het initiatief om structurele problemen op te lossen 

• Coachen: resultaatsgericht coachen van medewerkers 

U biedt medewerkers hulp en steun bij het uitvoeren van taken en bij het behalen van resultaten. 

• Kwaliteitsgerichtheid: de kwaliteit van processen bewaken 

U bewaakt de kwaliteit voor de organisatie en bouwt kwaliteit in in uw processen. 

• Besluitvaardigheid: beslissingen nemen 

U neemt beslissingen en/of standpunten in om problemen die zich voordoen binnen uw 

verantwoordelijkheidsdomein op te lossen. 

 



5b/ De voornaamste vaktechnische competenties 

• Goede plantenkennis 

• Kennis over aanleg van ecologische en duurzame groenvoorzieningen, Harmonisch Park- en 

Groenbeheer 

• Kennis leidinggeven en coachen 

• Kennis van materialen en machines 

• Kennis van de veiligheidsvoorschriften 

2. Uurrooster 
Wekelijkse arbeidsduur: 38 uur in een glijdend uurrooster. 
 

  voormiddag namiddag Totaal uren 

  glijtijd stamtijd glijtijd   

Maandag 6:00-9:00 9:00-12:00 12:00-22:00 7u36 

Dinsdag 6:00-9:00 9:00-12:00 12:00-22:00 7u36 

Woensdag 6:00-9:00 9:00-12:00 12:00-22:00 7u36 

Donderdag 6:00-9:00 9:00-12:00 12:00-22:00 7u36 

Vrijdag 6:00-9:00 9:00-12:00 12:00-22:00 7u36 

Totaal       38u00 

3. Salaris 

Bezoldiging 
De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal D4-D5. 

Nuttige beroepservaring in de privésector kan voor maximum 12 jaar meegerekend worden en diensten 

die gepresteerd werden bij een andere overheid kunnen onbeperkt meegerekend worden voor de 

vaststelling van de geldelijke anciënniteit. Om je een concreet beeld te geven van het bruto 

aanvangsloon, in de loonschaal D4, vind je hieronder een aantal loonsimulaties op maandbasis: 

• Bruto aanvangsloon op maandbasis met 0 jaar ervaring: 2.846,53 euro 

• Bruto aanvangsloon op maandbasis met 6 jaar ervaring: 3.013,18 euro 

• Bruto aanvangsloon op maandbasis met 12 jaar ervaring: 3.158,18 euro 

Extra legale voordelen 
• Maaltijdcheques van € 8 (eigen bijdrage € 1.09) 

• Uitgebreide hospitalisatieverzekering 

• Ecocheques 

• Uitgebreide kortingen bij diverse partners via PlusPas (vakanties, bioscoop, pretparken, ...) 

• Tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden: 3% 

• Fietsvergoeding aan € 0.27 / km  

• Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer 

• Mogelijkheid tot fietsleasing 

• Glijdende werktijdregeling 

• De nodige opleidingsmogelijkheden. 



• Vakantie: 35 dagen op jaarbasis (bij voltijdse tewerkstelling). 

4. Indiensttreding 
 

Als je aangesteld wordt, maar wegens een opzeggingstermijn bij je huidige werkgever niet onmiddellijk 
in dienst kan treden, stelt de aanstellende overheid de uiterlijke datum van indiensttreding vast.   

5. Voorwaarden om deel te nemen 
Om toegelaten te worden tot een functie bij het stadsbestuur moet je:  

• Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie waarvoor je 

solliciteert. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop 

een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. 

• De burgerlijke en politieke rechten genieten. 

• Bij indiensttreding medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met 

de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 

Aanwervingsvoorwaarden 
De specifieke aanwervingsvoorwaarden voor meewerkende ploegverantwoordelijke groen zijn:  

• Houder zijn van een diploma of getuigschrift van lager secundair onderwijs, een getuigschrift 

van de tweede graad van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld.  

• In het bezit zijn van een geldig rijbewijs van minstens categorie B.  

• Ten minste drie jaar relevante beroepservaring hebben in de privé- of de overheidssector of in 

de hoedanigheid van zelfstandige in hoofdberoep. 

De ‘relevante beroepservaring’ refereert naar werkervaring in een functie die én naar diplomaniveau én 

naar functie-inhoud betekenisvol is voor de functie van meewerkende ploegverantwoordelijke groen. 

6. Inhoud en verloop de selectieproeven 
De selectieproeven bestaan uit een schriftelijke én praktische proef, mondelinge proef en een 

assessment.  

Data proeven 
Schriftelijke proef: 4 mei 2023 van 17u00 tot 19u00. 

Praktische en mondelinge proef: 5 mei 2023 – volledige dag. 

Assessment: 11 mei 2023.  

Schriftelijke en praktische proef 
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.  

 

50 p. 

(vereist min. 25 p.) 

 



Mondelinge 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 integriteit, de maturiteit, 

het dynamisme en de motivatie van de kandidaat, 

alsmede de interesse voor het werkterrein. 

 

50 p. 

(vereist min. 25 p.) 

 

  

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. 

Assessment 
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’. 

7. Wervingsreserve 
Alle geslaagde kandidaten worden in de reserve opgenomen en gerangschikt volgens het behaalde 

resultaat. Deze reserve is enkel geldig voor de functie van meewerkende ploegverantwoordelijke groen. 

De geldigheidsduur van een reserve bedraagt 3 jaar en is met maximum 1 jaar verlengbaar. Je kan 

tweemaal een aangeboden betrekking weigeren zonder jouw plaats in de reserve te verliezen. Bij een 

derde weigering van een aangeboden betrekking word je automatisch in de reserve geschrapt. Je wordt 

van deze schrapping op de hoogte gebracht. 

8. Hoe solliciteren? 
Bezorg ons volgende documenten uitsluitend digitaal via www.eeklo.be/vacatures: 

• Motivatiebrief 

• CV met (pas)foto 

• Kopie van het gevraagde diploma 

• Kopie van het geldig rijbewijs (min. categorie B) 

• Recent uittreksel uit het strafregister model 1 (niet ouder dan 3 maand) 

• Een verklaring op eer of bewijs van drie jaar functierelevante beroepservaring 

Alle gevraagde documenten dienen ingeleverd te zijn ten laatste op donderdag 20 april 2023. Indien 

je kandidatuur onvolledig is na die datum, zal die als ongeldig worden beschouwd. 

http://www.eeklo.be/vacatures

