Functiebeschrijving

Polyvalent technisch medewerker groen

Functietype

Polyvalent technisch medewerker

Sector

Technische dienstverlening

Focus

Groen

Rapporteert aan

1. Ploegbaas groen
2. Diensthoofd technische dienstverlening

Evaluatie door

Ploegbaas groen (eerste evaluator)
Diensthoofd technische dienstverlening (tweede evaluator)

De functie
Als polyvalent technisch medewerker groen ben je samen met je collega’s van de groendienst verantwoordelijk voor het onderhoud van
pleinen, perken en andere groenvoorzieningen van het lokaal bestuur Aartselaar. Je voert deze werken alleen of in groepsverband uit.
Je past ten allen tijde de veiligheidsregels strikt toe aangezien er gewerkt moet worden met handbediende en mechanische/elektrische
werktuigen (kettingzaag, bosmaaier, etc.). Na een inwerkingsperiode maak je ook deel uit van het wachtsysteem en/of de sneeuwploeg.
Als polyvalent technisch medewerker kan je eveneens ingeschakeld worden in de andere ploegen (wegendienst en dienst gebouwen
en evenementen), alsook voor andere taken waarbij de technische dienst betrokken wordt, zoals evenementen georganiseerd door het
lokaal bestuur Aartselaar.
Jouw voornaamste takenpakket bestaat uit:
onderhouden van gazons volgens de aanwijzingen (aanbrengen van patronen, maaihoogte, verticuteren, etc.);
onderhouden en scheren van hagen;
beplantingen en snoeiwerk verzorgen volgens het seizoen en met de nodige zorgen;
bomen snoeien in overeenstemming met het harmonisch park- en groenbeheer;
zaaien of aanplanten van groenzones;
onderhoud van de speelpleinen;
grondwerken;
bestrijding van ongedierte.

Jouw profiel
Voor deze functie zijn we op zoek naar een enthousiaste medewerker voor wie buiten werken geen probleem is en graag kwalitatief
goed werk aflevert. Bovendien beschik je over de volgende competenties:
samenwerken;
klantgerichtheid;
analyseren;
flexibiliteit;
verantwoordelijkheid nemen;
innoveren;
zorgvuldigheid;

integriteit;
loyaliteit;
vertrouwelijkheid;
veiligheid.

Voorwaarden
Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden
Blanco bewijs van goed gedrag en zeden
Slagen voor de selectieprocedure
Voorwaarden ingeval van personeelsmobiliteit
Minimaal 1 jaar dienstanciënniteit
Geen verbetertraject doorlopen gedurende de voorbije 12 maanden
Slagen voor een capaciteitstoets in overeenstemming met de bepalingen in de rechtspositieregeling
Ervaring in tuin- en/of groenonderhoud is absoluut een pluspunt, maar geen must.
De polyvalent technisch medewerker is in het bezit van een rijbewijs B (minimumvereiste).
Het bezit van een rijbewijs C of BE is een pluspunt.
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