Ukkel,

Personeelsdienst
DEPARTEMENT HUMAN RESOURCES

TOELATINGSVOORWAARDEN
Aanwervingsexamen van arbeiders
In zitting van 8 maart 2022 heeft het college van burgemeester en schepenen zijn goedkeuring
verleend om binnenkort een aanwervingsexamen tot de graad van arbeider (niveau D) te organiseren
voor de volgende functies: chauffeur rijbewijs C, elektricien, doodgraver, tuinier, stratenmakervloerder en loodgieter.

-

-

Voorwaarden:
Houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad middelbaar onderwijs in verband met
de functie of van een attest dat aantoont dat de kandidaat voor de in te vullen betrekking
beschikt over vijf jaar beroepservaring en -praktijk, een attest afgeleverd door de werkgever
waarbij die verworven werden;
Voor de functie van chauffeur: in het bezit zijn van een rijbewijs C en van het bewijs van
vakbekwaamheid;
Minstens 18 jaar zijn (op het einde van de inschrijvingsperiode voor het examen);
Van onberispelijk gedrag en zeden zijn;
De burgerlijke en politieke rechten genieten;
In orde zijn met de militiewetten;
De vereiste lichaamsgeschiktheid bezitten voor het uitoefenen van zijn functie;
In het verleden niet ontslagen zijn door het gemeentebestuur van Ukkel, behalve in geval van
het schrappen van banen;
Niet van zijn functies bij het gemeentebestuur van Ukkel ontheven zijn ten gevolge van een
tuchtprocedure.
Examenprogramma:
Inhoud

Vereist minimumaantal punten*

Schriftelijke proef
- Verslag van een werf of een incident
- Rekenkunde, numeriek en/of logisch
redeneervermogen
- Kennis van te gebruiken materialen, gereedschap en
machines in het kader van de functie

50/100

Mondelinge proef
Proef bestemd om de mate van kennis van het uit te voeren
beroep aan te tonen
Gesprek over kwesties van algemene en professionele aard

50/100

TOTAAL:

120/200

Ambtenaars die aan dit examen willen deelnemen, moeten het formulier invullen dat
beschikbaar is op het intranet van de gemeente of aangevraagd kan worden bij de Personeelsdienst
en het opsturen naar het college van burgemeester en schepenen van Ukkel, Jean Vander
Elstplein 29, uiterlijk tegen 14 april 2022 (de poststempel geldt als bewijs), of het afgeven op het
centraal secretariaat.
Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met mevr. Julie Nuelandt op
02/605.19.11 of per mail op het volgende adres: jnuelandt@ukkel.brussels.

Op bevel:
De wnd. gemeentesecretaris,

Patrick DE NUTTE

Het college,

Boris DILLIES
Burgemeester
TEXTE FRANCAIS AU VERSO

PERSONEELSDIENST

Inschrijvingsformulier voor toelatingsproeven
Ondergetekende wenst zich in te schrijven voor de toelatingsproeven tot de betrekking van
arbeider voor de volgende functie:
Chauffeur rijbewijs C

Elektricien

Doodgraver
Loodgieter

Tuinier

Stratenmaker-vloerder

Naam:
Voornaam:

Geslacht:

M

Adres:

V
Nummer:

Bus:

Postcode en gemeente:
E-mail:
Telefoon:

Gsm:

Rijksregisternummer:
Geboorteplaats en -datum (+ land indien niet in België):
Nationaliteit:
Burgerlijke staat:

Ongehuwd

Feitelijk gescheiden

Gehuwd

Weduwnaar/weduwe
Samenwonend

Gescheiden

Wettelijk samenwonend

Afgeronde studies + titel diploma:

Taalstatuut waarin het vereiste diploma behaald werd of, bij gebrek daaraan, waarin het onderwijs
gevolgd werd:

Frans

Nederlands

Andere:

Aanvullende inlichtingen:
Heeft u een handicap?
U kunt een redelijke aanpassing van de selectieprocedure vragen. Beschrijf uw handicap en geef
aan welke aanpassingen u kunnen helpen.
Wanneer u solliciteert, stuurt u ons uiterlijk op de laatste dag van de inschrijvingen een geschikt
attest (AVIQ, Le Phare, VDAB, FOD Sociale Zekerheid) waarop uw naam, voornaam en handicap
vermeld staan.

Verplicht bij te voegen:


Een kopie van het vereiste diploma of attest dat vijf jaar anciënniteit aantoont die nuttig is
voor de functie;



Een kopie van het rijbewijs voor de functie van chauffeur rijbewijs C.

Ondergetekende erkent kennis genomen te hebben van de toelatingsvoorwaarden en het
examenprogramma.

Gedaan te

, op

Handtekening:


Op te sturen naar het college van
burgemeester en schepenen van Ukkel,
Stallestraat 77 te 1180 Ukkel, uiterlijk tegen
14 april 2022 (de poststempel geldt als
bewijs) of af te geven op het centraal
secretariaat.

.

