Eerstehulpverlener op het strand (M/V)
De eerstehulpposten zijn gelegen op het strand, verspreid over de zeedijk van de gemeente
Knokke-Heist. Je staat samen met je collega’s van de reddingsdienst in voor de veiligheid van de
strandbezoekers. Indien nodig bied je de eerste hulp, verwittig je de hulpdiensten, stel je verloren
gelopen kinderen gerust en bezorg je hen veilig terug aan hun ouders.
De eerstehulpposten zijn open van 10u30 tot 18u30 en dit elk weekend vanaf 7 mei 2022 t.e.m. 14
juni 2022, en elke dag vanaf 15 juni 2022 tem 15 september 2022.
Bij het begin van je tewerkstelling krijg je een opfrissingscursus EHBO en word je geïnformeerd
over de werking van de eerstehulpposten. Als eerstehulpverlener ontvang je een bruto-uurloon van
€ 11,95.
VOORWAARDEN
Je bent minimum 18 jaar uiterlijk vóór aanvang van de tewerkstellingsperiode en je bent student in
een (para)medische richting OF houder van een brevet ambulancier.
SELECTIEPROCEDURE
Solliciteren kan tot en met 11 februari 2022 via www.knokke-heist.be/vacatures =>
JOBSTUDENT
Na deze datum worden geen kandidaatstellingen meer aanvaard.
Kandidaten die aan de voorwaarden voldoen en tijdig solliciteren, worden uitgenodigd voor het
selectiegesprek.
Het selectiegesprek wordt afgenomen op zaterdag 12 maart 2022 in jeugdcentrum De Marge,
Edward Verheyestraat 16 te deelgemeente Knokke.
Tijdens het selectiegesprek polsen de beoordelaars naar je EHBO-kennis, algemene maturiteit,
assertiviteit en attitude en motivatie voor de functie.
Kan je wegens ziekte of overmacht niet deelnemen aan de selectiegesprekken dan stopt voor jou
de selectieprocedure.
Na de gesprekken stelt de selectiecommissie een rangschikking op.
Rekening houdend met de openstaande plaatsen, je beschikbaarheid en plaats op de
rangschikking, kan je door het College van Burgemeester en Schepenen worden aangeduid om te
werken.

INDIENEN BEWIJSDOCUMENTEN
Uiterlijk 10 dagen vóór aanvang van de tewerkstelling moeten alle bewijsdocumenten ingediend
zijn.
▪
Uittreksel uit het strafregister – model 595
De kandidaten moeten een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van
de functie waarvoor ze solliciteren. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van
een uittreksel stafregister. Op datum van indienen mag het uittreksel strafregister niet
ouder dan 6 maanden zijn.
▪

▪

▪

Bewijs van “student-zijn” – kopie van inschrijvingsbewijs
De RSZ eist vanaf het jaar 2020 een bewijs dat je ingeschreven bent in een school,
hogeschool of universiteit.
Een kopie van het inschrijvingsbewijs is hierbij noodzakelijk. Een verklaring op eer door de
student of een kopie van de studentenkaart volstaan niet meer
.
student@work-attest
Hou er rekening mee dat dit attest slechts 3 maanden geldig is, daarna vervalt de code om
het aantal resterende uren te kunnen bekijken.
Schoolattest of studentenkaart OF brevet van ambulancier
Het attest of brevet kan reeds bij de digitale sollicitatie aan het inschrijvingsformulier
worden toegevoegd, of bij aanstelling ingediend worden samen met de overige
documenten.

Wanneer de bewijsdocumenten niet tijdig worden ingediend wordt de aanstelling geannuleerd.
Enkel bij uitzonderlijke vervanging kan afgeweken worden van deze timing en dient de kandidaat,
ten laatste op de dag van de effectieve tewerkstelling, de nodige documenten in.

WERVINGSRESERVE
Ontvang je na je tewerkstelling een gunstige beoordeling dan word je opgenomen in de
wervingsreserve van eerstehulpverleners.
Dit betekent dat je niet meer hoeft deel te nemen aan selectiegesprekken en dat je elk jaar
automatisch door ons op de hoogte gebracht wordt om je beschikbaarheid voor het komende
seizoen op te geven.
Toch nog een vraag? Katrien Vlietinck helpt je graag - T 050 630 143 - jobstudent@knokkeheist.be.

