Informatiebundel selectieprocedure Gemeenschapswacht
aanwervingsprocedure
Stad Aalst
Het stadsbestuur streeft ernaar Aalst uit te bouwen tot een aantrekkelijke, charmante en
sociaalvoelende woonstad waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen.
Onderstaand organogram toont de organisatiestructuur van stad Aalst, die een modeldienst- en
hulpverlener wil zijn voor onze bevolking en waar een blijvende investering in toegankelijke en
kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening als vanzelfsprekend wordt aanzien.
De organisatie telt ruim 1800 gedreven medewerkers.

Plaats in de organisatie
Je maakt als gemeenschapswacht deel uit van het thema Mens, dienst Samenleving. Je
rapporteert aan de teamverantwoordelijke.
Je komt terecht in een team van 11 gemeenschapswachten, die worden ingezet bij het integrale
veiligheidsbeleid. Gemeenschapswachten verhogen door hun ontradende aanwezigheid het
veiligheidsgevoel en zijn een aansprekingspunt voor de burger. De dienst bewaakt vanuit een
regierol de leefbaarheid van de omgeving van de Aalstenaars.
Meer informatie over de gemeenschapswachten van stad Aalst vind je hier.

Jobinhoud
Je vindt een veilige en propere stad heel belangrijk en wil je daar ten volle voor inzetten. Je
ondersteunt het lokaal veiligheids- en preventiebeleid. Je hoofdtaak is via een preventief optreden
de veiligheid in het straatbeeld te verhogen. Door een goede samenwerking in het team zorg je voor
een optimale dienstverlening.
Jouw belangrijkste uitdagingen:
• Je treedt preventief op en helpt zo fietsdiefstallen, autocriminaliteit en gauwdiefstallen
voorkomen.
• Je informeert en sensibiliseert burgers op een correcte en klantvriendelijke manier in het
kader van politieverordeningen, verkeerscode en GAS-codex.
• Onveilige situaties in het straatbeeld worden dankzij jou snel gemeld.
• Je maakt verslagen op van je acties.
Profiel
Algemeen

•
•

•
•

Je beschikt over een blanco uittreksel van het strafregister.
Je krijgt een positief advies van de korpschef van de lokale politie Aalst. Dit advies wordt
opgevraagd door de dienst Personeel in kader van de wet tot instelling van de
gemeenschapswacht (Artikel 7 §2 van de wet van 15 mei 2007)
Je werkt graag in open lucht en houdt ervan je te voet en met de fiets te verplaatsen.
Je bent bereid om flexibel te werken zowel qua werkuren (je werkt 1 zaterdag op 2;
regelmatig avondwerk) als qua taakinhoud. In de huidige werking betekent dit momenteel
concreet:
o Een deeltijds contract (50%) bij indiensttreding, met zicht op een voltijdse functie
vanaf 1 mei 2023. Er is kans op snellere uitbreiding van jouw contract.
o Bij indiensttreding werk je voornamelijk in een vaste avondshift, vanaf 1 mei
combineer je een vaste avondshift (van maandag tot zaterdag van 17u tot 22u) met
dagshiften. Een voltijdse functie betekent 1 week avondwerk per 6 weken.

Kennis
• Je hebt een goede basiskennis van het verkeersreglement en de wegcode.
• Je volgt na je aanstelling een basisopleiding tot gemeenschapswacht en moet daar in slagen
om verder aangesteld te kunnen blijven.
Competenties
• Je voert zelfstandig jouw taken uit en vraagt hulp waar nodig.
• Je past je aan onvoorziene situaties aan en onderneemt zelfstandig doelgerichte acties om
problemen op te lossen.
• Je stelt burgers op de eerste plaats en communiceert op een duidelijke, vriendelijke manier.
Je luistert aandachtig en toont begrip voor de situatie van burgers die klachten of vragen
hebben.
• Je streeft een hoge kwaliteit na en zet je ten volle in voor het werk door steeds het beste van
jezelf te geven en door te blijven zetten, ook in moeilijke situaties.
• Je zet je samen met je collega’s in voor een aangename werksfeer om zo een optimale
dienstverlening te garanderen.

Waarden
De vier waarden geven identiteit aan onze organisatie. Dit zijn meer dan mooie woorden: elke dienst
/ elk team geeft zelf invulling aan de manier waarop de waarden worden beleefd en gaat er actief
mee aan de slag!

Aanbod
•
•

•
•
•

•
•

Een gevarieerde functie in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen
en klantgerichtheid centraal staan.
Een deeltijdse tewerkstelling in een vaste avondshift met zicht op een voltijdse
tewerkstelling vanaf 1 mei 2023 als gemeenschapswacht waarbij je werkt in een
combinatie van een vaste avondshift van 17u tot 22u en een flexibele dagshift waarbij je
werkt tussen 7u en 19u.
o Vanaf 1 oktober 2022 tot en met 30 april 2023 werk je halftijds (50%) in een
contract bepaalde duur, dat mogelijks aangevuld kan worden tot een voltijds
contract tot en met 31 december 2022.
o Vanaf 1 mei 2023 werk je halftijds in een contract onbepaalde duur en halftijds in
een contract bepaalde duur, zodat je in totaal een voltijds contract hebt, met zicht
op een voltijds contract voor onbepaalde duur in de toekomst.
o Is de contractinformatie niet duidelijk voor jou? Neem gerust contact op via de
contactgegevens onderaan deze informatiebundel, dan leggen we dit telefonisch
graag nog even uit.
Werken in Groot-Aalst.
Weddeschaal E1-E3 (brutowedde tussen 2054,42 EUR / maand en 2533,21 EUR / maand,
afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring).
Een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en een fietspremie.
Daarnaast voorzien we uiteraard alles wat je nodig hebt om jouw functie goed uit te oefenen
(uniform, persoonlijke beschermingsmiddelen, …)
Een aantrekkelijke verlofregeling, waarbij je onmiddellijk recht hebt op verlof.
Ben je benieuwd welke andere voordelen we jou aanbieden? Lees dit hier zeker na.

Selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat uit 4 onderdelen:
•

een telefonische screening: geslaagd/niet geslaagd

•

een praktisch gedeelte op 40 punten

•

een mondeling gedeelte op 60 punten

•

Een psychotechnische proef bij SELOR: geslaagd/niet geslaagd

Elk onderdeel is eliminerend. Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat geslaagd zijn in de
telefonische screening, 60% van de punten behalen op het praktisch gedeelte, 60% behalen op het
mondeling gedeelte, geslaagd zijn in de psychotechnische proef bij SELOR en 60% van de punten
behalen op het geheel van de selectie.
Zie schema op de volgende bladzijde omtrent timing.

17/08/2022

1/09/2022

• Uiterste inschrijvingsdatum
• Recent cv bezorgen via website www.aalst.be

• Telefonische screening
• Indien veel kandidaten ook op 2 september 2022
• Je ontvangt binnen een bepaald tijdsslot (wordt later meegedeeld) telefoon waarin o.a. je
motivatie en zicht op de functie bevraagd worden
• Geslaagd/niet geslaagd - eliminerend

15/09/2022

• Praktisch gedeelte
• Indien veel kandidaten ook op 16 september 2022
• Op 40 punten - eliminerend

15/09/2022

• Mondeling gedeelte: competentiegericht interview
• Indien veel kandidaten ook op 16 september 2022
• Op 60 punten - eliminerend

Vanaf
19/09/2022

• Psychotechnische proef
• Je wordt uitgenodigd door SELOR om een psychotechnische proef af te leggen
• Geslaagd/niet geslaagd - eliminerend

Informatie

• Voor meer inlichtingen over de
selectieprocedure kan je
tussen 9u en 17u contact
opnemen met Ciska, recruiter
• Als recruiter ben ik vaak in
gesprek. Laat gerust een
voicemail na en ik bel je zo snel
als mogelijk terug.

• 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties
@aalst.be
• Voor meer informatie over
jouw kandidatuur, kan je
tussen 9u en 17u terecht bij
Joke, dossierbeheerder.

Kaat Dauwe

• 0471 99 37 53
personeelsdienst.selecties
@aalst.be

Joke Steenhaut

Ciska De Bock

Informatie over selectie onderdelen en de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kan je
raadplegen op de website van de stad Aalst. Ook kan je er sollicitatietips terugvinden.

• 053 72 33 02
kaat.dauwe@aalst.be
• Voor meer informatie over de
inhoud van de functie, kan je
tussen 9u en 17u contact
opnemen met Kaat,
teamverantwoordelijke
gemeenschapswachten.

