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• sollicitatievoorwaarden: je hebt een diploma HSO landbouw of tuinbouwschool of je hebt
1 jaar relevante professionele ervaring.
• Als je in de job start moet je een rijbewijs B (handgeschakeld) hebben.
• Bruto maandelijks loon vanaf 1.927 euro bij 0 jaar anciënniteit. Relevante anciënniteit kan
worden meegenomen.

1. Functieomschrijving
•
•
•
•
•
•
•
•

(Her)aanleggen en beheren van groen
Werk organiseren en controleren
Toezien op veiligheid
Zorgen voor dagelijks werkoverleg en teamoverleg
Begeleiden en opleiden van medewerkers
Te woord staan van burgers
Uitvoeren van administratieve handelingen
Vaktechnische kennis uitbouwen, visie HPG indachtig
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2. Selectiestappen
• Computergestuurde testen –
(als je deelneemt via
aanwerving en geen HSO
diploma hebt)
• Kort mondeling deel - peilen
naar motivatie en
leidinggevende competenties
• Niet-eliminerende
computergestuurde testen
• Mondeling met praktisch
gedeelte
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Computergestuurde proeven:
- Voor wie extern is en niet beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs
- Sommige interne medewerkers die niet voldoende anciënniteit hebben vallen ook onder
aanwerving en zullen mogelijks ook eliminerende computergestuurde proeven moeten
afleggen.
Inhoud proeven: 2 redeneerproeven, technisch georiënteerde redeneerproef en een
figurenreeks waar logische verbanden moeten gevonden worden.
Er wordt ook een persoonlijkheidsvragenlijst afgenomen. Dit is uiteraard niet eliminerend.
Kort mondeling deel: (duurt ong 40 min)
Bevragen van motivatie en de 2 leidinggevende competenties Team Leiden en Coachen. Je
zal hierbij ook een leidinggevend rollenspel moeten afleggen waarbij je in de rol kruipt van
leidinggevende en je een gesprek zal hebben met een medewerker.
Als je hierin slaagt, wordt je uitgenodigd voor het volgende deel.
Niet eliminerende computergestuurde testen: 1 redeneerproef (technisch georienteerde
redeneerproef) en een persoonlijkheidsvragenlijst
Dit vervalt wanneer je reeds de computergestuurde testen hebt afgelegd.
Praktisch met aansluitend een mondeling deel. Je moet 60% behalen om te slagen en om
opgenomen te worden in de wervingsreserve.

3. Competenties
•
•
•
•
•
•
•
•

Klantgericht handelen
Efficiënt werken
Resultaatgericht werken
Team leiden
Coachen
Rapporteren
Veilig werken
Technische vaardigheden
beheersen
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De leidinggevende competenties worden bevraagd in het kort mondeling deel.
De andere competenties komen aan bod in het praktisch en mondeling deel.

4. Kort Mondeling gedeelte
•
•
•
•
•
•
•
•

Klantgericht handelen
Efficiënt werken
Resultaatgericht werken
Team leiden
Coachen
Rapporteren
Veilig werken
Technische vaardigheden
beheersen
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• Vooral peilen naar team leiden en coachen, onder andere via een rollenspel.
• Ga voor jezelf na wat deze twee begrippen betekenen en wat het verschil is tussen beide
begrippen.
• Hoe zou jij deze toepassen in jouw team?
• Bedenk voorbeelden uit je professionele of privéleven om aan te tonen hoe jij deze al
toepast.

5. Praktisch en mondeling gedeelte
•
•
•
•
•
•
•
•

Klantgericht handelen
Efficiënt werken
Resultaatgericht werken
Team leiden
Coachen
Rapporteren
Veilig werken
Technische vaardigheden
beheersen
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• Aandacht voor overige competenties

5. Jouw voorbereiding
Competentiehandboek geeft
duiding over alle gewenste
competenties.
https://jobs.gent.be/hetselectietraject
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Technische vaardigheden beheersen.
Beschikken over een gevorderde kennis van tuinieren. Je moet voldoende technische kennis
hebben om je team aan het werk te zetten en bij te sturen, duiding te geven aan je team en
burgers, kunnen optimaliseren, plannen kunnen uitzetten,…
Aandachtspunten: jezelf in kaart brengen, cv geactualiseerd meebrengen, bekijken wat alle
testen inhouden, waar let je op tijdens de mondelinge proef, jezelf evalueren na een
test/oefeningen

6. Timing (onder voorbehoud)
• Eliminerende capacitaire proeven:
2de helft april
• Kort mondeling deel:
22 april
• Niet-eliminerende
computergestuurde testen:
eind april
• Praktisch gedeelte met korte
mondelinge bevraging:
30 april (vm) en 5 mei
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