Boomwerker
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.

Selectieprocedure
De selectie bestaat uit een interview met case en vindt plaats in de week van 10 oktober 2022.
Kandidaten die deelnemen via de verruimde mobiliteitsvoorwaarden, zijn vrijgesteld van 1 of meerdere
onderdelen van de selectie. Zij nemen enkel deel aan een matchinggesprek met case.

Preselectie
Voorafgaand aan de selectie wordt er een preselectie op basis van cv en motivatie georganiseerd.
Competentie
Vaktechnische vaardigheden

Methodiek
Screening op basis van:
-werkervaring, stages, opleiding
-motivatie

Punten
5
5

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 relevante werkervaring in een technische richting.
Je hebt een rijbewijs B (rijbewijs C is een pluspunt).
Je hebt een ETW-certificaat (European Tree Worker) en minstens 1 jaar aantoonbare werkervaring als
boomwerker.

De 10 best gerangschikte kandidaten die minimum 60% behalen op de preselectie, worden uitgenodigd om
deel te nemen aan de selectie. De resultaten van de preselectie worden uiterlijk in de week van 3 oktober
2022 bekend gemaakt.

De selectie bestaat uit een interview met case en vindt plaats in de week van 10 oktober
2022
Competentie
Klantgerichtheid
Mondelinge communicatie
Initiatief en proactiviteit
Taakuitvoering en
werkorganisatie
Analyse
Organisatiebetrokkenheid
Vaktechniek
- Specifieke vakkennis
- Motivatie
- Leerbereidheid
- Flexibiliteit

Methodiek
Interview met case

Punten
5
5
5
5
5
5
5

35
Stad Antwerpen vindt jouw kwaliteiten belangrijker dan afkomst, geslacht, leeftijd, religie, geaardheid of een handicap.
Iedereen komt gelijk aan de start.

Feedback na selectie
Heb je na afloop van de selectie nog vragen of wens je graag feedback over je resultaten? Dan kan je dat
aanvragen na je deelname.
De feedbackgesprekken voor deze selectie vinden telefonisch plaats in de week van 17 oktober 2022.

Werfreserve
Omdat we het belangrijk vinden dat elke geslaagde kandidaat aan de slag kan gaan in de functie die het
meest aansluit bij zijn profiel en interesses, 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 terecht op een werfreserve en kom je 1 jaar lang in aanmerking
voor nieuwe vacatures. De werfreserve gaat in wanneer de 1e persoon effectief start bij de stad.

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 aan via vakspecialist@antwerpen.be, ten laatste op 2 oktober 2022.
Meer informatie over vrijstellingen.

Het verloop van de selectie
Stap
Afsluitdatum online sollicitaties
Preselectie
Selectieprocedure
Bekendmaking resultaten
Feedbackgesprekken

Datum
2 oktober 2022
Week van 3 oktober 2022
Week van 10 oktober 2022
Week na het interview
Week na het interview

Vacaturetekst

Boomwerker
De stad is veel aangenamer door goed onderhouden groen in parken, op begraafplaatsen, in
straten ... Wil jij daaraan bijdragen? Solliciteer nu voor boomwerker. Heb je ervaring in
bomenzorg? Kan je met verschillende types motorzagen werken? Dan horen we graag van je.

Wat doe je?
•
•
•
•
•
•
•

Je werkt vaak op hoogtes van meer dan 20 meter boven de grond. Je voert taken al klimmend of
vanuit een hoogwerker/verreiker uit.
Je velt en snoeit bomen (gevaarlijk voor omgeving, wegversperring …). Je ruimt het gesnoeid of
geveld hout ook zelf op.
Je kan inschatten wanneer een boom mogelijk gevaarlijk is en rapporteert daarover bij je chef.
Je verzaagt zwaar takhout en verhakselt takken met een hakselaar.
Je werkt met verschillende types motorzagen.
Je bestuurt de camionette en tractor. Je werkt vakkundig met de hoogwerker, verreiker en
hakselaar.
Je bereidt werven voor en plaatst verkeersborden.

Stad Antwerpen vindt jouw kwaliteiten belangrijker dan afkomst, geslacht, leeftijd, religie, geaardheid of een handicap.
Iedereen komt gelijk aan de start.

•

Je stuurt een ploeg medewerkers aan. Je controleert dat ze de afspraken rond werk- en rusttijden en
de veiligheidsvoorschriften respecteren.

Waarom werken bij stad Antwerpen?
•
•

•

Je start bij Stadsbeheer, bij de Groendienst (Turkooisstraat, Berchem) met een contract van
onbepaalde duur.
Je verdient een minimum bruto maandloon van 2.228,14 euro (bij geen ervaring) dat ook hoger kan
zijn als je relevante ervaring kan voorleggen (2.508,46 euro bij 5 jaar relevante ervaring en 2.688,16
euro bij 10 jaar relevante ervaring). Je loonpakket kan je berekenen met de loonsimulator. Gebruik
daarvoor je officiële functietitel: vakspecialist (C1-3).
De stad biedt een werkweek van 38 uren, 35 vakantie- en 14 officiële feestdagen, een mooie worklifebalans, opleidingen, werk in de Antwerpse regio …

Wat verwachten we van je?
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt ervaring in bomenzorg en goede kennis van beheertechnieken.
Je hebt een goede lichaamsconditie en geen hoogtevrees.
Je kan inschatten wanneer een boom mogelijk gevaarlijk is.
Je volgt opleidingen, zoals werken met hijslier, reddend klimmen, klimtechnieken, VTA.
Je hebt ervaring met verschillende types motorzagen.
Je hebt een ECS-opleiding gevolgd en je ECC-attest (European Chainsaw Certificate) behaald of je wil
dat behalen.
Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
•
•
•

●

Je hebt een ETW-certificaat (European Tree Worker) en minstens 1 jaar aantoonbare werkervaring als
boomwerker.
Je voldoet aan de sollicitatievoorwaarden.
Je hebt een diploma van het secundair onderwijs of een getuigschrift van het 6 e jaar
beroepsonderwijs.
OF
Je hebt geen diploma of getuigschrift in een technische richting, maar wel 2 jaar relevante
werkervaring in een groentechnische richting.
Medewerkers van de groep stad Antwerpen kunnen deelnemen volgens de
bevorderingsvoorwaarden of de mobiliteitsvoorwaarden.

Selectiedata en -procedure
De selectie bestaat uit een interview met case en vindt plaats in de week van 10 oktober 2022.

Hoe solliciteren?
•
•
•
•

Solliciteren doe je online en is mogelijk tot en met 2 oktober 2022.
Je voegt je cv toe en beantwoordt meteen enkele 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 naar vakspecialist@antwerpen.be of bel ons gerust even op:
•

Els De Keyzer - dossierbeheerder - 0470 66 30 58

Stad Antwerpen vindt jouw kwaliteiten belangrijker dan afkomst, geslacht, leeftijd, religie, geaardheid of een handicap.
Iedereen komt gelijk aan de start.

•
•
•

Nele Marcoux - dossierbeheerder - 0471 45 09 61
Evelien Claes - recruiter - 0472 54 93 92
William Vlayen - recruiter - 0476 78 26 45

Stad Antwerpen vindt jouw kwaliteiten belangrijker dan afkomst, geslacht, leeftijd, religie, geaardheid of een handicap.
Iedereen komt gelijk aan de start.

