Medewerker begraafplaatsen (m/v/x)
Ben je begaan met het onderhoud van de begraafplaatsen? Steek je graag de handen uit de mouwen en ben je respectvol in de
omgang met anderen? Lees dan snel verder!
Hieronder vind je een beknopte beschrijving van deze vacature. Raadpleeg de informatiebundel onderaan voor uitgebreide
informatie.
Beknopte jobinhoud
Het team begraafplaatsen staat in nauwe samenwerking met het team groenonderhoud in voor het onderhoud van de 10
begraafplaatsen in Groot-Aalst. Het team bestaat uit 10 collega’s. Je rapporteert aan de teamverantwoordelijke. Je kan je
zelfstandig naar alle begraafplaatsen in Groot-Aalst verplaatsen. Meer informatie over deze begraafplaatsen vind je hier:
https://www.aalst.be/infofiche/begraven-lijst-begraafplaatsen-groot-aalst
Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de begraafplaatsen.
Jouw belangrijkste uitdagingen:
Je bereidt begravingen voor (kuilen graven) en staat in voor de begraving (begraven kist, vullen van kuilen, sluiten van kelders, …).
Je helpt met ontgravingen (kisten en urnen) en verwijdert zerken.
Je zorgt voor groenonderhoud en -aanleg (bloemperken, snoeien van hagen, …).
Je staat in voor de aanleg van wegenis (plaatsen van boordstenen, invoeren grind, onderhoud wegen en paden, …).
Je vervoert materiaal van het depot naar de verschillende begraafplaatsen.
Je onderhoudt het werkmateriaal zodat zowel jij als je collega’s beschikken over veilig, net en goed functionerend materiaal.

Jij...
bent in het bezit van een rijbewijs B.
hebt basiskennis van groenonderhoud en wegenissen.
voert zelfstandig jouw taken uit op basis van instructies en vraagt hulp waar nodig aan je collega’s.
zet je samen met je collega’s in voor een aangename werksfeer en goede samenwerking om zo een optimale dienstverlening te garanderen.
bent klantvriendelijk en respectvol naar bezoekers en familieleden. Je toont begrip voor de situatie van burgers die klachten of vragen
hebben.
bent flexibel ten opzichte van occasioneel zaterdagwerk in het kader van begravingen en verplaatsing naar de 10 verschillende
begraafplaatsen in Groot-Aalst.

Stad Aalst...
biedt je een gevarieerde job in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en klantgerichtheid centraal staan, want
“Samen bergen verzetten, da’s klasse!”.
heeft een voltijds contract van onbepaalde duur als medewerker begraafplaatsen in de aanbieding waarbij je werkt in een systeem van vaste
arbeidstijd van 8 uur tot 16 uur.
biedt je een loon binnen weddeschaal D1-D3 (met een brutowedde tussen 2061,97 EUR / maand en 3124,67 EUR / maand). Relevante
anciënniteit komt in aanmerking, zowel uit de openbare sector, privésector of als zelfstandige. De door jou ingediende
tewerkstellingsattesten worden onderzocht en vervolgens wordt de relevante anciënniteit bepaald.
geeft je de kans om aan de slag te gaan op diverse begraafplaatsen in Groot-Aalst.
vult jouw loon verder aan met 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 (persoonlijke beschermingsmiddelen).
voorziet een aantrekkelijke verlofregeling, waarbij je onmiddellijk recht hebt op verlof.
biedt een divers pakket aan voordelen, daar lees je hier alles over.

Maar hoe solliciteer je nu?
Solliciteren doe je via de knop 'Solliciteer nu' waar je tot en met 23 augustus 2022 een recent cv en een kopie van jouw rijbewijs kan opladen.
Een sollicitatie bestaat uit
een praktisch gedeelte, dat plaatsvindt op 6 september en/of 7 september 2022.
een mondeling gedeelte, dat plaatsvindt op 13 september 2022.
Om je goed voor te bereiden op een sollicitatie bij stad Aalst, vind je hier de beste sollicitatietips.

Blijf je toch achter met vragen?
Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Ciska De Bock, recruiter via
0471 99 37 53 of via jobs@aalst.be.
Voor meer informatie over jouw kandidatuur kan je tussen 9u en 17u terecht bij Shani Bisback, dossierbeheerder via 053 72 32
50 of via jobs@aalst.be.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Christophe Van Den
Bossche, teamverantwoordelijke begraafplaatsen via 053 72 36 98 of via Christophe.Vandenbossche@Aalst.be.
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Interesse?
Voor meer informatie:
Bel CISKA DE BOCK
op het nummer: 053 72 32 26

