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1. Werk mee aan een organisatie met gedreven 
medewerkers 

 

Als assistent Groen en Natuur vervul je een belangrijke rol 

in het lokaal bestuur van Zwevegem.  

 

Als medewerker van de dienst Groen en Natuur vind je het 

een uitdaging om er dagelijks voor te zorgen dat de 

Zwevegemse burger kan genieten van mooi en goed 

onderhouden groen. Samen met je collega’s maai je de 

gazonstroken, snoei je onze bomen en struiken, scheer je 

onze hagen en massieven, plant, bemest en bewater je de 

bloemen…  

 

Hierbij besef je dat de natuur ook veel te bieden heeft, want door een ecologisch evenwicht in onze 

groenzones te bewaren, creëer je mee een gezonde omgeving voor onze burgers. 
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2. Functiebeschrijving assistent Groen en Natuur 

 

2.1. Relaties 

Intern: 

 Rapporteert aan de ploegverantwoordelijke 

 Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie 

 

Extern: 

 Relatie met de burger 

 Relatie met aannemers 

 

2.2. Basisdoelstelling 

 

Aanleggen en beheren van het openbaar groen en de natuur in woon- en buitengebieden teneinde bij te 

dragen tot een kwalitatieve en duurzame publieke ruimte. 

 

2.3. Resultaatsgebieden 

 

2.3.1. Aanleggen van openbaar groen 

 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

 Aanleggen van groenzones  

 Aanplanten en/of renoveren  van openbaar groen  

 Aanplanten van straatbeplantingen , zoals straatbomen 

 Aanleggen van bloemenperken met perkplanten en met doorlevende vaste planten 

 Beplanten van bloembakken, -torens en -schalen 

 Uitvoeren aanleg volgens de regels der kunst 

 

2.3.2. Beheren van openbaar groen en natuur 

 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

 Onderhouden van groenelementen zoals parken, plantsoenen, begraafplaatsen, natuurgebieden, 

kleine landschapselementen, hoogstambomen,  … 

 Maaien van gazons en grasbermen 

 Snoeien van bomen en heesters 

 Onderhouden van bebloeming in perken en in bloemschalen/ -torens 

 Bestrijden van onkruid tussen beplantingen en op verhardingen 

 Uitvoeren onderhoud volgens de regels der kunst 

 Instaan voor sneeuw- en ijzelbestrijdingen tijdens de winterperiode 

 Rapporteren van schade, defecten en onveilige situaties 

 Rapporteren van klachten 
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2.3.3. Onderhouden van materieel, machines, voertuigen en het 
magazijn 

 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

 Reinigen van het gebruikte materieel 

 Onderhouden van machines, voertuigen en het magazijn 

 Rapporteren aan de ploegverantwoordelijke en de technisch assistent garage bij defecten 

 

2.4. Dimensies 

 

 Voltijdse of deeltijdse functie  

 Deze functiebeschrijving is niet beperkend en kan aangepast worden aan nieuwe situaties of 

organisatorische accenten binnen het bestuur. 

 

2.5. Profiel 

 

2.5.1. Kennis 

 

 Kennis van de verschillende domeinen en technieken van manuele arbeid 

 Kennis van  aanleg- en onderhoudstechnieken  

 

2.5.2. Vaardigheden 

 

 Technisch vaardig 

 Communicatief vaardig 

 Organisatorisch vaardig 

 

2.5.3. Attitudes 

 

 Zin voor veiligheid en netheid 

 Teamplayer 

 Zelfstandigheid 

 Initiatief nemen 

 Flexibiliteit 

 Leerbereidheid 
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3. Selectievoorwaarden en –programma 

 

3.1. Aanwervingsvoorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de selectieprocedure, dien je niet te beschikken over een 

specifiek diploma. Wel beschik je over een rijbewijs B, bij voorkeur een rijbewijs BE. Kennis/ervaring is een 

pluspunt. 

 

3.2. Selectieprogramma 

Afhankelijk van het aantal kandidaten wordt een mondelinge preselectie gehouden. De kandidaten die 

weerhouden blijven na de preselectie starten allen met gelijke kansen aan de eigenlijke selectieprocedure. 

 

De selectie bestaat uit 2 onderdelen: 

• Praktische proef: je voert een werkopdracht uit waardoor de grondige technische kennis- en 

vaardigheid blijkt. 

• Mondeling gesprek: in deze mondelinge selectie wordt ingegaan op jouw CV en motivatie en wordt 

een competentiegerichte bevraging voorzien. 

 

Om in aanmerking te komen voor aanstelling of opname in de wervingsreserve, dien je voor beide 

onderdelen afzonderlijk 50% te behalen en voor het geheel van de onderdelen minstens 60%. 
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4. Kennismaking met gemeente en OCMW Zwevegem 

 
 

4.1. Staf 

De cluster staf bestaat uit een administratieve cel die instaat voor o.a. secretariaat 

van de burgemeester en secretaris, verzekeringen, informatiebeheer, archief, 

briefwisseling, voorraadbeheer, onroerende goederen, e.d. 

 

De strategische cel van de staf staat in voor strategische meerjarenplanning, 

juridische zaken, coördinatie van overheidsopdrachten. 

 

 

4.2. Mens 

De afdeling burger staat in voor administratieve documenten zoals identiteitskaarten, rijbewijs, reispassen.  

Ook voor aanvragen voor huwelijken en adreswijzigingen, kunnen inwoners van Zwevegem terecht. 

 

De afdeling sociaal huis staat in voor alles wat het sociaal en maatschappelijk welzijn van de burgers ten 

goede komt: het kan daarbij gaan van financiële steunverlening, hulp bij het zoeken naar geschikte 

huisvesting, sociale tewerkstelling.  Specifiek voor senioren is er afzonderlijke dienstverlening zoals 

poetsdienst aan huis, maaltijdbedeling, pensioenaanvragen, hulp bij het zoeken naar de tegemoetkomingen 

waar je recht op hebt. 

 

 

De afdeling residentiële ouderenzorg zal veruit de grootste afdeling met de 

meeste personeelsleden zijn.  In deze afdeling hebben we het 

woonzorgcentrum, de serviceflats en het dagverzorgingscentrum.   

 

Het woonzorgcentrum Sint-Amand is gelegen in de Otegemstraat 75.  

Momenteel heeft het rusthuis een erkenning voor 149 bedden, waarvan 10 

bedden kortverblijf.  Het wzc heeft 8 afdelingen, die worden gerund door 4 

teams.  Kortverblijf is bedoeld voor ouderen die gewoonlijk thuis verblijven maar voor een korte periode 

begeleiding nodig hebben omdat de mantelzorger op vakantie is, voor herstel na een ziekenhuisopname,… 

 

De assistentiewoningen van Blyhove I en Blyhove II tellen samen 56 flats (de vroegere ‘serviceflats’). 

Secretaris

Mens Ruimte & omgeving Vrije tijd
Personeel & 
organisatie

Staf

Financieel beheerder
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Het dagverzorgingscentrum De Zilverberk richt zich tot ouderen die geen intensieve 

medische controle nodig hebben, maar wel nood hebben aan (re)activering, verzorging, 

toezicht, begeleiding,…  

 

De centrale keuken bereidt de maaltijden voor de bewoners van rusthuis en 

dagverzorgingscentrum.  De keuken maakt ook de maaltijden klaar die in het 

dienstencentrum kunnen genuttigd worden, en de maaltijden die over de gemeente 

Zwevegem worden uitgevoerd naar bejaarde inwoners. 

 

4.3. Ruimte & omgeving 

De afdeling publieke ruimte staat in voor gebouwen, groen en wegen 

binnen Zwevegem. 

 

Het gaat daarbij over alle gemeentelijke gebouwen, het patrimonium van 

het OCMW en de schuilhuisjes.  De medewerkers zorgen voor de bouw, 

het onderhoud en de herstellingen en schoonmaak.  Binnen deze dienst 

kan je ook terecht voor het feestmateriaal en klaarzetten bij feestelijkheden, energievoorzieningen, 

onderhoud van het wagenpark. 

 

De medewerkers van de groendienst zorgen voor aanleg en onderhoud van het landschap, erosiebestrijding, 

land-, tuin- en bosbouw. 

 

De medewerkers van de wegendienst staan in voor de aanleg, het onderhoud en herstel van de 

wegeninfrastructuur.  Ook verkeerssignalisatie, openbare verlichting, waterbeheer (riolen, grachten) en 

begraafplaatsen horen tot hun bevoegdheid. 

 

De afdeling woon- en leefomgeving is de dienst die verantwoordelijk is voor stedenbouw, ruimtelijke 

planning, woonbeleid, mobiliteit, milieu en afval.  Het recyclagepark valt ook onder de bevoegdheid van de 

afdeling woon- en leefomgeving. 

 

4.4. Vrije tijd 

De afdeling jeugd en kinderopvang geeft het jeugdbeleid binnen 

Zwevegem concreet vorm in o.a. de speelpleinwerking, jeugdcentrum De 

Brug, jeugdlokalen.  Deze dienst organiseert ook de kinderopvang en het 

toezicht. 

 

 

 

 

De afdelingen cultuur en bibliotheek werken samen aan cultuur en 

toerisme.  Zwevegem heeft diverse locaties met culturele waarde of 

waar culturele evenementen kunnen doorgaan, b.v. Theater Zwevegem, 

Transfo, Priesterage, Stenen Molen en de ontmoetingscentra.  De 

bibliotheek in Zwevegem heeft naast een klassieke dienstverlening, ook 

een Bbus, zeg maar een rijdende bibliotheek die tegelijk ook een deel 

van de gemeentelijke dienstverlening dichterbij brengt, b.v. aanvragen 

en afhalen identiteitskaarten, rijbewijzen, toeristische brochures, 

aankoop cadeaubonnen handelscomité, meldingskaarten,… 
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De afdeling sport staat garant voor een divers sportaanbod binnen de 

gemeente Zwevegem.  Zo is er het zwembad, de exploitatie van 

meerdere sportzalen en –terreinen b.v. atletiek, tennis, schietstand, 

voetbal,…  

 

De administratieve cel van de cluster vrije tijd coördineert de 

programmatie van het vrijetijdsaanbod, organiseert de praktische kant 

van de activiteiten en feestelijkheden. 

 

4.5. Personeel & organisatie 

De dienst communicatie verzorgt zowel de interne communicatie (Informatief, intranet) als de externe 

communicatie (gemeentelijk magazine Infopunt maar ook tal van affiches, brochures, uitnodigingen,…). 

Meldingen en klachten worden binnen de dienst communicatie met de nodige zorg behandeld.   De dienst 

besteedt ook aandacht om Zwevegem op de kaart te zetten en de lokale economie te ondersteunen. 

 

De dienst IT is verantwoordelijk voor de IT-infrastructuur van 

gemeentelijke diensten, OCMW en alle gemeentescholen.  De 

dienstverlening is zeer divers, en iedere dienst heeft zijn eigen apparatuur 

en software nodig.  Hun expertise is dan ook ruim.  De beveiliging van al 

deze apparatuur en informatie die daarin beheerd wordt, behoort 

eveneens tot hun taken.   

 

De dienst personeel & preventie staat in voor aanwerving van nieuwe medewerkers, zorgt voor een 

correcte loonsadministratie, organiseert vormingen, en ondersteunt de leidinggevenden op vlak van 

personeelsbeleid.  De medewerkers staan ook in voor afhandeling, maar vooral preventie van 

arbeidsongevallen. 

 

De dienst onderwijs coördineert het onderwijsbeleid van de gemeentescholen in Zwevegem.  Zwevegem 

heeft dan ook een uitgebreid aanbod gemeentescholen: Knokke, Kouter, De groene kouter, Te Winckele, De 

Klim-Op, Heestert en Sint-Denijs. 

 

De dienst financiën staat in voor een correcte verwerking en controle van de in- en uitgaande geldstromen: 

facturatie van dienstverlening, betalingen, boekhouding,…  De dienst maakt in overleg met beleidsmakers en 

diensthoofden het budget op, budgetwijzigingen, meerjarenplanning, e.d. 
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5. Het lokaal bestuur, een aantrekkelijke werkgever… 

5.1. Verloning 

De functie van assistent Groen en Natuur is gekoppeld aan de weddeschaal D1-D2-D3. Een medewerker 

zonder anciënniteit start aan een brutoloon van € 1.955,07 voor een voltijdse tewerkstelling. Anciënniteit uit 

de openbare sector nemen we volledig over. Anciënniteit uit de private sector nemen we over mits die 

relevant is voor de tewerkstelling bij ons. 

 

Het nettoloon hangt af van je specifieke gezinssituatie. Wens je meer informatie over het loon, dan kan je 

hiervoor contact opnemen met de personeelsdienst via vacatures@zwevegem.be.  

 

5.2. Uurregeling 

De assistent Groen en Natuur werkt van maandag tot vrijdag in een vast uurrooster: 

 Maandag: van 8 u. tot 16.30 u. 

 Dinsdag t/m vrijdag: van 8 u. tot 16 u.  

 

Er wordt ’s middags een lunchpauze van 30 minuten genomen.  

 

5.3. Andere voordelen 

Personeelsleden van gemeente en OCMW krijgen maaltijdcheques ter waarde van € 6,00 per 7,6 

gepresteerde uren.  De werknemersbijdrage in deze cheque is € 1,09 (het wettelijk minimum).  De resterende 

€ 4,91 betaalt de werkgever.     

 

Wie in dienst komt met een contract van onbepaalde duur, kan zich onmiddellijk aansluiten voor een gratis 

hospitalisatieverzekering met uitgebreide waarborg bij AG Insurance.   

 

Kom je met het openbaar vervoer naar het werk dan krijg je de kosten van het bus- en/of treinabonnement 

volledig terugbetaald.    Wie met de fiets naar het werk komt, krijgt een fietsvergoeding van € 0,15 per 

kilometer.  Je ontvangt eveneens een vergoeding voor dienstverplaatsingen met eigen wagen. 

 

Er is een gunstige verlofregeling met 30 verlofdagen, 14 feestdagen en bijkomende brugdagen voor een 

volledig kalenderjaar. Deze 30 verlofdagen worden opgesplitst in 20 wettelijke verlofdagen en 10 bijkomende 

verlofdagen. Voor de berekening van de wettelijke verlofdagen baseren we ons op je prestaties van het 

vakantiedienstjaar (vorig jaar) en voor de berekening van de bijkomende verlofdagen baseren we ons op je 

prestaties van het vakantiejaar (lopende jaar). 

 

Gemeente en OCMW hechten bovendien veel belang aan permanente vorming.  Onze medewerkers krijgen 

dan ook alle kansen om zich bij te scholen.   

 

Er is een FeeZtcomité actief, dat geregeld (vrijblijvende) activiteiten organiseert voor het personeel.  Dit kan 

gaan van een ontbijt op het werk, een barbecue, personeelsfeest of sintfeest met het hele gezin.  

mailto:vacatures@zwevegem.be
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6. Verloop van de selectieprocedure 

6.1. Communicatie 

Indien wij over je e-mailadres beschikken, verloopt de verdere communicatie over de selectieprocedure 

verder via e-mail. Volg dus zeker goed je mailbox op. 

 

Indien we niet over een e-mailadres beschikken, verloopt de communicatie via gewone post of telefonisch. 

Mocht je toch over een mailadres beschikken, maar je hebt dit bij je sollicitatie niet doorgegeven, kan het 

raadzaam zijn dit nog te laten weten via vacatures@zwevegem.be. De communicatie via e-mail verloopt 

immers een stuk sneller dan via gewone post en zo ben je een stuk vroeger op de hoogte. 

  

6.2. Timing en locaties 

De selectieprocedure is voorzien in de maand april 2018. Van zodra exacte data gekend zijn, brengen we je 

hiervan op de hoogte.  

 

6.3. Aanstelling 

De aanstelling gebeurt door een beslissing van het college van burgemeester en schepenen. 

 

6.4. Aanleg wervingsreserve 

De kandidaten die geslaagd zijn voor de selectieprocedure maar niet meteen werden aangesteld, worden 

opgenomen in een wervingsreserve.   Deze wervingsreserve is 6 maanden geldig, en kan eventueel nog met 

een jaar verlengd worden.  Indien binnen deze termijn een functie als assistent Groen en Natuur vacant wordt 

verklaard, worden alle kandidaten uit de wervingsreserve gecontacteerd, en maakt het bestuur een keuze uit 

de kandidaten uit de wervingsreserve.  Zolang er kandidaten in de wervingsreserve zijn opgenomen, schrijven 

wij geen nieuwe aanwervingsexamens uit.  

 

6.5. Indiensttreding 

De functie voor assistent Groen en Natuur is momenteel reeds vacant. De aangestelde persoon kan bijgevolg 

zeer snel na aanstelling in dienst treden. We houden uiteraard rekening met eventuele opzegtermijnen. 

 

Wanneer je aangesteld bent, zal de personeelsdienst je contacteren om je indiensttreding administratief voor 

te bereiden.  

 

6.6. Vragen? 

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kan je contact opnemen met de personeelsdienst. 

 

Personeelsdienst gemeente en OCMW Zwevegem 

Blokkestraat 29  

8550 Zwevegem 

Tel.: 056 76 55 45 

E-mail: vacatures@zwevegem.be  

mailto:vacatures@zwevegem.be

