
 
 

 

 

Vakspecialist groen (Antwerpse parken)  
 
 

In deze informatiebrochure vind je alle info over de selectiedata, de vaardigheden die we meten en de 
verschillende selectiemethodieken die we daarvoor gebruiken. 
 

Bereid je goed voor 
 

● Lees de vacature goed na. Je vindt ze onderaan terug. 
● Meer info over de stad en tips voor een goede sollicitatie. 

 
Selectieprocedure 
 
De selectie bestaat uit een sollicitatiegesprek met case en vindt plaats in de week van 12 december 2022. 

  
Medewerkers van de stad die deelnemen via de verruimde mobiliteitsvoorwaarden, zijn vrijgesteld van 
bepaalde onderdelen van de selectie. Zij nemen enkel deel aan een matchinggesprek met case. 
 

Recht op een vrijstelling? 
 
Nam je de afgelopen 3 jaar al deel aan dezelfde selectie? Was je geslaagd voor 1 of meerdere delen van die 
selectie? Vraag een vrijstelling aan via vakspecialist@antwerpen.be, ten laatste op 7 december 2022. Meer 
informatie over vrijstellingen. 

 
Preselectie 
 
Voor de selectieprocedure vindt er een preselectie plaats op basis van cv en motivatie. 
 

Competentie Methodiek Punten 
Vaktechnische vaardigheden Screening op basis van:  

- werkervaring, stages, opleiding  
- motivatie 
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Bij deze preselectie letten we op: 
 

• je hebt een diploma secundair onderwijs of een getuigschrift van het 6e jaar in een technische 
richting in beroepsonderwijs of je hebt geen diploma, maar wel relevante werkervaring 
groentechnische richting. 

• je hebt een diploma in groenbeheer/onderhoud of voldoende relevante ervaring in die sector. 
• je hebt een rijbewijs B (rijbewijs C is een pluspunt). 

 
De 10 best gerangschikte kandidaten die minimum 60% behalen op de preselectie worden uitgenodigd om 
deel te nemen aan de selectie. 
 
Je krijgt je resultaat van de preselectie ten laatste op 9 december 2022. 
 
De selectie bestaat uit een sollicitatiegesprek met case en vindt plaats in de week van 12 
december 
 

Competentie Methodiek Punten 
Klantgerichtheid Interview met case 5 
Mondelinge communicatie 5 
Initiatief en proactiviteit 5 
Taakuitvoering en werkorganisatie 5 
Analyse 5 
Organisatiebetrokkenheid 5 

https://www.antwerpen.be/nl/info/535e4e10aba8a7db538b45b4
vakspecialist@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052439d8a6ec798b4a1a
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052439d8a6ec798b4a1a


 
 

 

 

Vaktechniek 
-     Specifieke vakkennis: 
- motivatie 
- leerbereidheid 
- flexibiliteit 
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Case 
 
Je werkt een plan van aanpak, analyse ... uit rond een bepaalde opdracht. 
 
Je krijgt de dag van het interview, vlak voor je gesprek, een half uur voorbereidingstijd voor de case. De case 
is afgestemd op de vacature waarvoor je solliciteert.  
 
Feedback na selectie 
 
Heb je na de selectie nog vragen of wens je graag feedback? Maak een afspraak voor een telefonisch 
feedbackgesprek. De gesprekken vinden plaats in de week na het sollicitatiegesprek. 
 

Werfreserve 
 
We vinden het belangrijk dat medewerkers starten in een functie die het meest aansluit bij hun profiel en 
interesses. Daarom werken we in deze selectie met een lijst van geslaagden. De medewerker die het beste 
matcht met de vacature op het vlak van opleiding, ervaring en interesse, komt in aanmerking voor de job. 
 
Word je niet meteen gematcht, dan kom je op een werfreserve. Je komt dan 1 jaar lang in aanmerking voor 
nieuwe vacatures. De werfreserve gaat in wanneer de 1e persoon effectief start bij de stad. 
 

Selectieprocedure en -data 
 

Stap Datum 
Laatste dag om te solliciteren 7 december 2022 
Preselectie 8 december 2022 
Selectie  Week van 12 december 2022 
Bekendmaking resultaten  Week van 19 december 2022 
Feedbackgesprekken  Week van 19 december 2022 

 

Vacaturetekst  
 

Vakspecialist groen (Antwerpse parken)  
 
De stad is veel aangenamer door goed onderhouden groen. Wil jij daaraan bijdragen? Solliciteer 
nu voor vakspecialist groen in de Antwerpse parken. Heb jij kennis van tuinbouw of 
groenonderhoud? Wil je met je groene vingers groenprojecten uitvoeren? Kan je vlot technische 
expertise overbrengen? Dan horen we graag van je. 
 
 
Wat doe je?  
 

● De stad beheert meer dan 50 parken, voor elk park in de stad bestaat een beheersplan. De 
groendienst doet alle taken zelf in de parken, er zijn dus geen aannemers.  

o Samen met enkele vakmannen voer je de beheersplannen uit.  
o Je neemt initiatief en stimuleert collega’s tijdens uitvoering van werken. 



 
 

 

 

o Je draagt je kennis en ervaring over aan collega’s, je legt bijvoorbeeld uit hoe bepaald werk 
best aangepakt wordt. Je begeleidt ook collega's die technisch minder sterk zijn, zodat ze 
de technieken kunnen leren en de werken veilig kunnen uitvoeren. 

o Je beheert de planning. 
o Je voert specifieke opdrachten zelf uit (waarvoor inzicht en doorgedreven kennis voor 

aanleg en onderhoud van groene perken nodig is). Ook snoei- en kleine vellingswerken voer 
je mee uit. 

o Je werkt mee aan de parkinventaris en maakt de technische fiches daarvoor op. 
● Jij en je team zijn mee verantwoordelijk voor sneeuw- en ijzelbestrijding. 
● Je bent vriendelijk tegen burgers. Die klantvriendelijkheid straalt af op je volledige dienst. 

 

Wat verwachten we van je? 
 

● Je werkt vlot en zelfstandig met een tablet. 
● Je hebt een uitgebreide kennis van tuinbouw of groenonderhoud. 
● Je bent klantgericht, werkt nauwkeurig en let er ook op dat het groen mooi en verzorgd aangelegd 

is. 
● Je werkt goed in groep en draagt je kennis graag en goed over naar collega’s. Je werkt ook vlot 

zelfstandig. 
● Je brengt helder en beknopt verslag uit, mondeling en schriftelijk. 
● Je respecteert afspraken, planningen, veiligheidsvoorschriften en draagt zorg voor gereedschap en 

machines. 
● Je bent resultaatgericht, leergierig en doet voorstellen om werkprocessen te verbeteren. 
● Je bent bereid flexibel te werken, volgens de noden van het werk (bijvoorbeeld af en toe 

weekendwerk). 
● Je hebt dezelfde waarden als de stad. Je wil je inzetten voor een betere stad. 

 
Voorwaarden 

 
● Je hebt een diploma van het secundair onderwijs of een getuigschrift van het 6e jaar 

beroepsonderwijs of je hebt geen diploma of getuigschrift in een technische richting, maar wel 2 
jaar relevante werkervaring in een groentechnische richting.  

● Je hebt een rijbewijs B (noodzakelijk voor de functie). 
● Je voldoet aan de sollicitatievoorwaarden.    
● Als medewerker van de groep stad Antwerpen kan je deelnemen volgens de 

bevorderingsvoorwaarden of de mobiliteitsvoorwaarden.  
● In deze job ben je neutraal, want je hebt rechtstreeks contact met klanten. Daarom dragen we in 

deze functies geen uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere 
overtuigingen. 

 
Wat bieden we je? 

 
● Je start als vakspecialist (C1/3-niveau) op 1 van de locaties van de groendienst in regio Antwerpen.  
● Je krijgt een contract van onbepaalde duur.  
● Je verdient een minimum bruto maandloon van 2228,14 euro als je geen relevante ervaring hebt, 

2508,46 euro bij 5 jaar relevante ervaring, 2688,16 euro bij 10 jaar relevante ervaring. Je loonpakket 
kan je berekenen met de loonsimulator. Gebruik daarvoor je officiële functietitel: vakspecialist 
(C1/3-niveau).  

● Je krijgt ook veel extra voordelen: maaltijdcheques, vergoeding voor woon-werkverkeer via fiets of 
openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, smartphone met abonnement, kortingen en promoties 
in winkels en recreatieparken, opleidingen en een goede werk-privébalans: een werkweek van 38 
uren, 35 vakantie- en 14 officiële feestdagen en werk in de Antwerpse regio 

● We verwelkomen diversiteit. We focussen op je kwaliteiten, niet op je afkomst, religie, leeftijd, 
geaardheid of beperkingen. 

 

Selectieprocedure en -data  
 
De selectie bestaat uit een sollicitatiegesprek met case en vindt plaats in de week van 12 december 2022. 

https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052839d8a6ec798b4c11/a-waarden
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052539d8a6ec798b4af5
https://medewerkers.antwerpen.be/nl/info/53736bf6aba8a74b128b4586
https://medewerkers.antwerpen.be/nl/info/53736cfbaba8a7e9148b458a
https://www.antwerpen.be/nl/info/52e6334b39d8a69e1d8b4567/


 
 

 

 

 

Solliciteer nu 
 

● Solliciteer ten laatste op 7 december 2022 
● Voeg je cv toe en beantwoord enkele vragen. 
● Heb je een beperking die een aanpassing aan de selectie of op de werkvloer vraagt? Voeg een kopie 

van je attest toe in je sollicitatie.  
● Als je correct hebt gesolliciteerd, ontvang je meteen een automatische bevestiging in je mailbox. 

 

Heb je nog vragen?  
 
Mail naar vakspecialist@antwerpen.be of bel ons gerust even op: 
 

● vragen over de selectieprocedure: Nele Marcoux – dossierbeheerder - 0471 45 09 61 
● vragen over de jobinhoud: Evelien Claes - recruiter - 0472 54 93 92 

 

Succes!  
 

 

mailto:vakspecialist@antwerpen.be

