Profiel dat, in de toekomst, de gemeente Jette potentieel zou kunnen interesseren :

Operator Buitenspelen (m/v)

Aanwervingsreserve – geen onmiddellijke indiensttreding
Het gemeentebestuur van Jette geeft zich als opdracht een warme omgeving te creëren gericht op de
levenskwaliteit van de burgers.
Hiervoor engageert het gemeentebestuur van Jette zich met name om een veilige leefomgeving te
garanderen waar het goed leven is, om educatieve, sportieve en culturele infrastructuren en activiteiten
aan te bieden, en om activiteiten te organiseren en te ondersteunen, die van Jette een gezellige
gemeente maken.
Opdracht
De Operator Buitenspelen stelt, ter beschikking van de kinderen, spelen die een grote speelwaarde
hebben, en dit, in de beste veiligheidsvoorwaarden.
Hij/ze onderhoudt, controleert, en herstelt de spelen. Hij/ze verzekert de opvolging van het controle
van de speeltuinen, hij/ze zorgt voor de aankoop van spelen voor kinderen in de parken, de scholen en
de kinderdagverblijven.
Hoofdtaken
 Het geheel van de speelruimtes voor kinderen beheren (controleren, onderhouden, herstellen,
ontwikkelen) die buiten in de parken, in de scholen, in de crèches zich bevinden, om een veilig
gebruik mogelijk te maken
 De lijst van de prioritaire acties opmaken
 De te verwerven spelen en buiten sportaccommodaties selecteren
 De plekken inrichten en de spelen plaatsen met inachtneming van de normen en de inrichtingswerven
opvolgen
 De afgewerkte of beschadigde stukken herstellen
 De inventaris in het tool van spelen updaten
 De factures controleren en een opvolging verzekeren
 Ordeningsprojecten aan de dienstleider van de Beplantingen voorstellen
Toelatingsvoorwaarden









Diploma: Hoger Secundair Onderwijs
Aanvullende opleiding of relevante ervaring in het beheer van buitenspelen
Rijbewijs B
Goede fysieke conditie
Basiskennis van het Frans (het SELOR taalbrevet is een pluspunt)
Goedkeuring van de uurroosters (07u30-15u36)
Neutraliteit (geen gods- of filosofische herkenningsteken op de werkplaats)
Blanco uittreksel uit het strafregister

Gezochte profiel

Kennis :







Wet van 09/02/1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten
Koninklijk Besluit 28/03/2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen
Koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen
Materieel en technieken van speelinstallaties
Kenmerken en technieken van speelopstelling
Veiligheidsbeginselen inzake speelruimtes en spelen

Technische competenties :









Bureautica : Word, Excel, Outlook
Gebruik van kantoormachines : kopieerapparaat, scan, fax
Redactionele vaardigheid
Blijk geven van handvaardigheid
Blijk geven van een goede ruimtelijke oriëntatie
De kleuren en de stoffen kunnen onderscheiden
De mechanische storingen opsporen
De verschillende elementen (die bij elkaar gevestigd zijn door schroeven, bouten, nagels of
andere) kunnen koppelen en ontkoppelen om het geheel of een gedeelte te vervangen

Gedragscompetenties :









Analyseren
Creatief zijn
De risico’s behren
Oplossingsgericht werken
Resultaatgericht werken
Zijn werk structureren
Samenwerken (teamgeest)
Zich ontwikkelen

Wij bieden :
 Uurrooster : 07u30-15u36
 Schaalwedde van niveau C (niveau Hoger Secundair Onderwijs) van toepassing in de Brusselse
besturen
 Valorisatie van de anciënniteit voor voorgaande functies van assistent werkman
 Dienstcheques van 6,10 € / werkdag
 Taalpremie in geval van het behalen van het Selor taalbrevet (schriftelijke en mondelinge proeven)
 Terugbetaling (100%) van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (nmbs, mivb, tec, delijn)
 26 dagen van reglementaire verloven
 Inhalen van overuren in de vorm van verloven
 Mogelijkheid om opleidingen te volgen

Selectieprocedure
De selectie bestaat uit een schriftelijke proef en een mondelinge proef.

De gemeente Jette bevordert de gelijke kansen. Menselijke kwaliteiten zijn bepalend, ongeacht het
geslacht, de seksuele geaardheid, de leeftijd, de afkomst of de handicap van de persoon.
Hoe kunt u solliciteren ?
Gelieve u op te geven aan de Jobbeurs van Jette (Kardinaal Mercierplein 10 B-1090 Jette – Feestzaal –
1ste verdieping) op woensdag 03/12/2014 tussen 10u00 en 16u00, met alle* hiernavolgende
documenten:
- CV
- kopie van het diploma (Hoger Secundair Onderwijs)
- kopie van het rijbewijs B
- eventueel de kopie van de Selor taalbrevet of kopie van de inschrijving voor de proef
Indien u op deze datum niet aanwezig kan zijn, mag u uw kandidatuur per email (jobs@jette.irisnet.be)
of per fax (02 422 31 95) doorsturen, door de functiebenaming « Operator Buitenspelen »
(referentienummer 229768) in het onderwerp duidelijk te vermelden, en met alle* bovenvermelden
documenten.
* De onvolledige kandidaturen (die niet alle vereiste documenten omvatten) zullen niet in aanmerking
komen
U zal onze vacatures ook op bedrijfspagina LinkedIn terugvinden.

