
 
 

 
Stad Antwerpen vindt jouw kwaliteiten belangrijker dan afkomst, geslacht, leeftijd, je geaardheid of een handicap.  

Iedereen komt gelijk aan de start. 

 

Chauffeur met rijbewijs C of CE 
 

In deze informatiebrochure vind je alle info terug 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. 
 

Recht op een vrijstelling? 
 
Nam je de afgelopen 3 jaar al deel aan dezelfde selectie, en was je geslaagd voor 1 of meerdere delen van de 
selectie? Vraag een vrijstelling bij jouw inschrijving aan via chauffeur@antwerpen.be   
 
Meer informatie over vrijstellingen 
 

Selectie 

 
 
De selectie bestaat uit een case + interview en een praktische proef. De selectie vindt plaats tussen januari en 
maart 2022.    
 
Module 1 bestaat uit een case en interview en vindt maandelijks plaats tussen januari en 
maart 2022. 
 

Competentie Methodiek Punten 
Klantgerichtheid Interview + case 5 
Informatieverwerking 5 
Mondelinge communicatie 5 
Organisatiebetrokkenheid 5 
Taakuitvoering & werkorganisatie Interview 5 
Inzicht in specifieke vakkennis 

- Flexibiliteit 
- Motivatie 
- Kennis van vrachtwagen 

5 

  30 

 
Kandidaten met minimum 60% per competentie, zijn geslaagd voor de 1e module en kunnen deelnemen aan 
de 2e module. 
 
Het resultaat van deze module wordt meteen na het interview mondeling toegelicht en per mail bevestigd. 
 
 

  

case en 
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1
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2

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


 
 

 
Stad Antwerpen vindt jouw kwaliteiten belangrijker dan afkomst, geslacht, leeftijd, je geaardheid of een handicap.  

Iedereen komt gelijk aan de start. 

 

Module 2 bestaat uit een praktische proef en vindt plaats in maart 2022. 
 
Een vrijstelling voor de 2e module kan je verkrijgen, enkel en alleen als je: 
 

- kan aantonen dat je de voorbije 3 jaar voldoende ervaring hebt opgedaan als chauffeur met rijbewijs 
C of CE.  

- in de afgelopen 3 jaar hebt deelgenomen aan de selectie ‘chauffeur met rijbewijs C’ bij stad 
Antwerpen en geslaagd was voor de praktische proef.  

 
Of je een vrijstelling hebt, wordt bepaald in het interview.  
 

Competentie Methodiek Punten 
Inzicht in specifieke vakkennis: 
-Besturen van een vrachtwagen 
Kennis van de vrachtwagen 

Praktische proef 5 

  5 
 
Het resultaat van deze module wordt meteen na jouw praktische proef mondeling toegelicht en per mail 
bevestigd. 
 
Feedback na selectie 
 
Feedback over je resultaten wordt meteen na het afleggen van je proeven mondeling toegelicht.  
Heb je nog vragen over jouw resultaat, dan kan je die ter plekke stellen aan de jury.  
 

Werfreserve 
 
Er wordt een werfreserve van 1 jaar aangelegd. 
 
De geslaagde kandidaten worden gerangschikt volgens hun behaalde resultaten. De kandidaat die eerst 
gerangschikt staat, komt in aanmerking voor de job. Zijn er nieuwe vacatures voor dezelfde functie, dan 
spreken we de werfreserve aan van hoog naar laag. De werfreserve gaat in wanneer de eerste persoon 
effectief start bij de stad. 
 

Belangrijke momenten om te noteren 
 
Stap Datum 
Afsluitdatum online sollicitaties 14/03/2022 
Module 1  Maandelijks van januari tot en met maart 2022 
Bekendmaking resultaten Meteen na het interview 
Module 2  26 maart 2022 
Bekendmaking resultaten Meteen na de praktische proef 
Agenderen en aanstellen kandidaten Vanaf 1 week na deelname aan de selectie 
Contracteren kandidaat Vanaf 3 weken na de deelname aan de selectie 
Feedbackgesprekken  Meteen na elk selectieonderdeel 

 
  



 
 

 
Stad Antwerpen vindt jouw kwaliteiten belangrijker dan afkomst, geslacht, leeftijd, je geaardheid of een handicap.  

Iedereen komt gelijk aan de start. 

 

Vacaturetekst : Chauffeur met rijbewijs C of CE 
 
Antwerpenaren houden van een propere en veilige stad. Daarom zoeken ze goede chauffeurs 
met een rijbewijs C of CE om de grote voertuigen van de stad te besturen en te onderhouden. Als 
chauffeur weet je hoe je een hydraulisch sturingsmechanisme bedient. Je zorgt voor het 
onderhoud en de controle van voertuigen en bent bereid je collega's te helpen wanneer nodig. 
 
Wat doe je  

 
 Je bent bestuurder van bijvoorbeeld veegmachines, vrachtwagens, huisvuilwagens, kraanwagens … 
 Je gaat aan de slag bij de veegdienst, huisvuilophaling, wegenonderhoud of evenementen. Als 

chauffeur werk je samen met enkele collega’s om vuil te verwijderen, afval op te halen, materiaal te 
vervoeren, wegen te herstellen … 

 Wanneer nodig, ga je mee vegen, laden, materiaal uitladen en plaatsen, herstellingen aan wegen 
uitvoeren of andere taken uitvoeren. Je helpt ook mee tijdens sneeuw-en ijzelacties. 

 Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de collega’s met wie je samenwerkt. 

 Je verzorgt basisadministratie. Je vult de weegbonnen, de autovoerderkaart en de controlelijsten 
van het voertuig in. 

 Ook het onderhoud en de goede werking van de voertuigen en materialen waarmee je werkt, maken 
deel uit van je opdracht als chauffeur. 

 
Wat mag je van ons verwachten 

 
 Je verdient een minimum bruto maandloon van 2.021,48 euro bij geen ervaring, 2.125,07 euro bij 3 

jaar ervaring, en 2.273,06 euro bij 10 jaar ervaring. Bereken jouw loonpakket met de 
loonsimulator.  Gebruik je officiële functietitel 'D1 – polyvalent vakmedewerker'. 

 De stad biedt daarnaast een werkweek van 38 uren, een mooie work/lifebalans, opleidingen, en 
werk in de Antwerpse regio. 

 Je gaat aan de slag met een contract van onbepaalde duur bij de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling 
of Stadsbeheer, afdeling beheer en operaties, stadsreiniging of bijzondere opdrachten en 
feestelijkheden. 

 

Vakbekwaamheid 
 

 Behaalde je je rijbewijs C of CE vóór 10 september 2009, zonder vakbekwaamheid? 
 Of heb je een rijbewijs C of CE met een vervallen vakbekwaamheid? Dan biedt stad Antwerpen je 

(nadat je slaagt voor de selectie):  
o een contract van bepaalde duur als polyvalent medewerker (op niveau E1-3) als 

huisvuilophaler, veger of bijrijder 
o 35 uren nascholing  

 Na je nascholing, kom je vast in dienst als 'polyvalent vakmedewerker chauffeur' (op niveau D1-3), 
en werk je als chauffeur, aan het loon van een chauffeur bij stad Antwerpen. 

 

Wat verwachten we van je 
 

 Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
 Je bent medisch geschikt om fysiek zwaar werk te verrichten. 
 Je werkt erg geconcentreerd en checkt of je medewerkers veilig kunnen werken.   
 Je bent bereid te werken in shiften en op onregelmatige uren zoals ’s nachts, vroeg in de ochtend, ‘s 

avonds, in het weekend en op feestdagen. Bij de veegdienst werk je bijvoorbeeld in vroege shiften (6 
uur - 14.24 uur)  en late shiften (13.24 uur - 22 uur).  

 Je spreekt goed Nederlands, zodat je gemakkelijk met je collega’s kan overleggen. Die vormen vaak 
een multiculturele groep. 

 Je bent altijd beleefd en vriendelijk tegen burgers en collega’s. 
 Je wagen is je werkplek: je gaat er zorgzaam mee om. 

https://www.antwerpen.be/nl/info/52e6334b39d8a69e1d8b4567/
https://www.antwerpen.be/nl/info/52e6334b39d8a69e1d8b4567/


 
 

 
Stad Antwerpen vindt jouw kwaliteiten belangrijker dan afkomst, geslacht, leeftijd, je geaardheid of een handicap.  

Iedereen komt gelijk aan de start. 

 

 Je bent bereid om te werken in alle weersomstandigheden.  
 Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad. 

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen 
 

 Een diploma is niet vereist. 
 Je hebt wel een rijbewijs C met handbediende versnellingen op het moment dat je in dienst komt als 

chauffeur.  Dat betekent concreet:  
o Je hebt bij sollicitatie een (voorlopig) rijbewijs C of CE met vakbekwaamheid.  Hiervan neem 

je een bewijs mee naar het interview, of 
o Je hebt een rijbewijs C of CE, behaald voor 10/09/2009 zonder vakbekwaamheid. Hiervan 

neem je een bewijs mee naar het interview, of 
o Je hebt een rijbewijs C of CE met een vervallen vakbekwaamheid. Hiervan neem je een 

bewijs mee naar het interview.  
o Je hebt bij indiensttreding een geldig rijgeschiktheidsattest (RGA type 2). Als je dit niet kan 

voorleggen, kan je niet in dienst treden. 
 Uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuigingen worden 

bij rechtstreeks klantencontact niet gedragen. Dan staat neutraliteit van de dienstverlening voorop. 
 Je voldoet aan de sollicitatievoorwaarden.  

 Medewerkers van de groep stad Antwerpen kunnen deelnemen volgens de 
bevorderingsvoorwaarden. Zij hebben ook het gevraagde rijbewijs. 

 

Selectiedata en -procedure  
 
De selectie bestaat uit een case en interview en praktische proef. De selectie vindt plaats tussen januari en 
maart 2022. 
 

Hoe solliciteren  
 

 Solliciteren doe je online en is mogelijk tot en met 14 maart 2022. 
 Je voegt een CV toe, en beantwoordt enkele online sollicitatievragen. 
 Heb je een arbeidshandicap die een aanpassing aan de selectie of op de werkvloer vereist? 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 alles grondig gelezen en heb je toch nog een vraag ?  
 
Mail: chauffeur@antwerpen.be 
 
Of contacteer : 
 

 Frieda Brentjens       0470 66 30 07     dossierbeheerder 
 Ina Van Osselaer       0472 66 91 00     recruiter 
 Tine Bevernage         0491 16 61 50 recruiter 
 Valérie Blyweert       0494 34 56 24  recruiter 
 Laura Deleener         0487 36 20 40               recruiter 

 
 

https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052839d8a6ec798b4c11/a-waarden
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052539d8a6ec798b4af5
https://medewerkers.antwerpen.be/nl/info/53736bf6aba8a74b128b4586
mailto:chauffeur@antwerpen.be

