2 Hulptuiniers groenbeheer (werkervaringscontract)


Type: contractueel, tijdelijke job



Organisatie: stad Leuven



Diploma: maximaal secundair onderwijs



Solliciteren: tot en met zondag 25/11/2018

Wat houdt de job in?
Samen met je ploeg onderhoud je het groen in Leuven. Je snoeit, scheert hagen,
wiedt onkruid, ruimt zwerfvuil op, maait gras….. Je werkt met machines
(bladblazer, bosmaaier, haagschaar, grasmachine…) en gereedschap (hak,
borstel, spade…..)
Zo zorg je voor een aangename en groene omgeving voor bewoners en
bezoekers.

Wat verwachten we van jou?










Je werkt met veel zin en energie buiten.
Je wilt bijleren en je ziet voor jezelf mogelijk een toekomst in het groen.
Je werkt samen met collega's.
Je bent stipt in het respecteren van werkuren.
Je werkt voorzichtig en juist met machines en materialen.
Je spreekt genoeg Nederlands om instructies te begrijpen en samen te
werken met collega’s.
Rijbewijs B is een pluspunt.

 Je bent tussen 18 en 25 jaar en je hebt maximaal een diploma middelbaar
onderwijs. Op het moment dat je start, kan je ons een inschrijvingsbewijs
van VDAB bezorgen waarop staat dat je ingeschreven bent als
werkzoekende.
! Als je in januari, februari of maart 2019 25 jaar wordt, kom je niet meer in
aanmerking voor deze vacature.

Wat bieden we jou?


We zoeken 2 hulptuiniers die we een tijdelijk contract van 6 maanden
aanbieden (3 keer verlengbaar met 6 maanden, tot maximum 2 jaar).



Je verdient tussen 1.847,71 en 2.091,75 euro bruto per maand voor een
voltijdse functie.



Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,
fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer van en naar het werk, 35
vakantiedagen per jaar voor een voltijdse functie (afhankelijk van je werk
in het vorige jaar)



We ondersteunen je tijdens je job en bieden opleiding op en naast de
werkvloer. Zo doe je ervaring op en sta je daarna sterker om werk te
vinden in de privésector of bij de overheid.

Hoe solliciteren?
Je sollicitatie bestaat uit:
 Je cv
Stuur ons je sollicitatie ten laatste op zondag 25/11/2019





Per e-mail via sollicitaties@leuven.be met als onderwerp
“doelgroepvermindering groenbeheer” (max. 8MB, je ontvangt
onmiddellijk een bevestiging per e-mail).
Door afgifte aan de onthaalbalie van het stadskantoor (onderteken een
ontvangstbewijs).
Per post: Stad Leuven, College van burgemeester en schepenen
Professor Van Overstraetenplein 1 - 3000 Leuven.

Hoe verloopt de selectie?
We nodigen je uit voor een gesprek over je motivatie, je zin om te leren en om te
kijken of je profiel past bij de dienst. Er is ook een korte praktische proef. Het
gesprek en de proef vinden plaats op woensdag 05/12/2018 of op vrijdag
07/12/2018.
We behandelen je persoonsgegevens vertrouwelijk en respecteren je privacy.

