werk mee aan de toekomst van je regio

DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZOEKT EEN VOLTIJDSE STATUTAIRE

TECHNISCH MEDEWERKER TUINBOUW (M/V) voor het Provinciaal
Proefcentrum voor Kleinfruit ‘Pamel’ (PPK Pamel) te Roosdaal, via werving en bevordering.

De dienst landbouw van de provincie Vlaams-Brabant ondersteunt een duurzame land- en tuinbouw die aandacht heeft
voor economische, ecologische en sociale aspecten. De dienst landbouw is gevestigd in het Provinciehuis in Leuven. In
het Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit ‘Pamel’ te Roosdaal en het Provinciaal Agrarisch Centrum ‘Blauwe Stap’ te
Herent vindt het luik praktijkonderzoek en voorlichting plaats.

INHOUD VAN DE JOB
 Je voert werkzaamheden in proefvelden uit (biologische teeltwijze): oogsten aardbeien, frambozen, bramen, onderhoud teelten, planten
van aardbeien en verschillende andere teeltwerkzaamheden.
 Je doet onderhoudswerkzaamheden in het centrum: groenonderhoud, maaien kanten met bosmaaier, onderhoud beplantingen, assisteren bij het
maken van compost, onderhoud van machines, materialen en het gebouw.
 Je staat mee in voor het beheer van de infrastructuur en de aansturing van de werkzaamheden op het proefveld.

PROFIEL
 Bij werving: je hebt een diploma hoger secundair onderwijs (of gelijkgesteld).
 Bij bevordering: je werkt als statutair of contractueel personeelslid op niveau D en dit gedurende tenminste 3 jaar. Je bent aangesteld na
een volwaardige selectieprocedure en hebt je proeftijd beëindigd. Je hebt een gunstig evaluatieresultaat gekregen voor de laatste periodieke
evaluatie.
 Kennis van de teelt van aardbeien en kleinfruit is een pluspunt.
 Je kan rijden met een tractor en een aanhangwagen of bent bereid dit aan te leren.
 Je hebt kennis over biologische teelt en/of milieuvriendelijke teelt of bent bereid dit aan te leren.
 Je kan kleine herstellingswerken uitvoeren en hebt technische kennis m.b.t. regelsystemen.
 Je kan mensen motiveren en taken coördineren.

A ANBOD

 Salarisschaal C1-C3. De bruto aanvangswedde zonder enige anciënniteit bedraagt 1.746 euro. In de graad van technisch medewerker bedraagt de
maximumwedde 3.195 euro. Vorige openbare diensten worden gevalideerd. Relevante ervaring uit de privésector kan voor maximaal 15 jaar worden aangerekend.  Voltijdse statutaire functie  Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve, waaruit geput kan worden voor vergelijkbare functies
en die 6 jaar geldig blijft.  Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Je standplaats is PPK Pamel te Roosdaal.  Gratis
hospitalisatieverzekering  Maaltijdcheques van 6 euro per gepresteerde dag  Diverse opleidingsmogelijkheden  Peter- en meterschap en een vormingstraject voor nieuwkomers  Samenaankoopdienst (i.s.m. KULeuven).

PROCEDURE

De selectie bestaat uit een schriftelijke en/of praktische proef op 11 oktober 2011, daarna
volgt een mondelinge proef op 24 november 2011. Als deze functie je aanspreekt en je
voldoet aan het profiel, stuur dan je kandidatuur met het verplicht sollicitatieformulier en
een kopie van je diploma uiterlijk op 19 september 2011 (postdatum geldt als bewijs) naar
Provinciebestuur Vlaams-Brabant - dienst personeelsbeleid - Provincieplein 1 - 3010 Leuven
of naar vacatures@vlaamsbrabant.be. Het verplicht sollicitatieformulier vind je op de website
www.vlaamsbrabant.be/vacatures.

CONTACT:

Selectieprocedure:
Katleen Deckers - 016-26 77 28
katleen.deckers@vlaamsbrabant.be
Functie-inhoud:
Yves Hendrickx - 054-32 08 46
yves.hendrickx@vlaamsbrabant.be

W W W.VL A AMSBR ABANT.BE / VAC ATURES
Het provinciebestuur let op gelijke kansen bij aanwer ving. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan geslacht,
leef tijd, sek suele geaardheid, handicap, etnische afkomst en nationaliteit.

