
 Arbeider openbaar domein (groen en wegenwerken) 

 Lintenaars wonen graag in een gezellige en ne�e gemeente. Om de straten en de groenperken 
 proper te houden en evenementen op te bouwen, zijn we op zoek naar een collega die van 
 aanpakken weten. Bent u iemand die hard kan werken, duidelijk en vriendelijk communiceert en 
 zorg draagt voor materiaal? 

 Func�e 
 ●  U zorgt samen met uw team voor het groenonderhoud en de wegenwerken in de gemeente; 
 ●  U bent daarbij verantwoordelijk voor het onderhoud en de goede werking van de materialen die 

 u gebruikt; 
 ●  U staat mee in voor de veiligheid van uw team; 
 ●  U steekt een handje toe waar nodig; 
 ●  U werkt soms in het weekend of buiten de normale werkuren. Als er een begrafenis is, helpt u in 

 een beurtrol mee met de begraving; 
 ●  U zorgt mee voor een klantvriendelijke uitstraling van je dienst. 

 Profiel 

 ●  U hee� technische kennis van groen- en wegenwerken; 
 ●  U bent iemand die hard en zelfstandig kan werken; 
 ●  U hee� ervaring met het werken met machines en kan kleine herstellingen doen; 
 ●  U plant uw �jd efficiënt in, stelt prioriteiten en haalt uw deadlines; 
 ●  U verwerkt informa�e doeltreffend en �jdig; 
 ●  U helpt burgers correct verder. Hun vragen beantwoordt u steeds beleefd en vriendelijk. 
 ●  U leest en begrijpt Nederlands; 
 ●  U zet u steeds in, ook bij minder leuke opdrachten; 
 ●  U bent bereid om te werken in alle weersomstandigheden en op onregelma�ge uren zoals ’s 

 nachts, vroeg in de ochtend, ‘s avonds, in het weekend en op feestdagen. 

 Voorwaarden 

 ●  U hee�  minimum 3 jaar ervaring  in groenonderhoud  en/of wegenwerken OF u hee� een 
 opleiding gevolgd in een relevante rich�ng  . Laatstejaarsstudenten  komen eveneens in 
 aanmerking voor deze func�e; 

 ●  U voldoet aan de aanstellingsvoorwaarden zoals beschreven in de rechtsposi�eregeling van het 
 lokaal bestuur Lint; 

 ●  U hee� een blanco stra�lad; 
 ●  U hee� een rijbewijs B, rijbewijs BE of C  is een pluspunt; 



 Aanbod 

 ●  U gaat aan de slag bij de technische dienst, Lerenveld 17, 2547 Lint; 
 ●  U wordt vol�jds in dienst genomen als arbeider (D1-D3 niveau) met een contract van 

 onbepaalde duur; 
 ●  U verdient een minimum bruto maandloon van 2.216 euro dat ook hoger kan zijn als u relevante 

 ervaring kunt voorleggen; 
 ●  Lint biedt daarnaast volgende voordelen: 

 ○  een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen 
 ○  een interessante verlofregeling van 33 dagen 
 ○  14 feestdagen en 3 dienstvrijstellingen 
 ○  vakan�egeld 
 ○  eindejaarspremie 
 ○  een tweede pensioenpijler van 3% 
 ○  maal�jdcheques van 8 euro 
 ○  ecocheques 
 ○  een gra�s hospitalisa�everzekering, gezinsleden kunnen voordelig aansluiten 
 ○  mogelijkheid tot een fietsplan 
 ○  een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer 
 ○  een volledige terugbetaling van het openbaar vervoer 
 ○  gra�s lidmaatschap van de personeelsvereniging GSD-v. 

 Interesse? 

 De selec�e bestaat uit een screening op basis van een mondelinge en prak�sche proef. 

 De proeven gaan door in de  week van 13 februari 2023. 

 Alle inlich�ngen over de diploma- en toela�ngsvoorwaarden, de gedetailleerde func�ebeschrijving en 
 de selec�eprocedure kunt u terugvinden op  h�ps://www.lint.be/vacatures  . 

 Solliciteren kan via e-mail naar  personeel@lint.be  .  Voeg zeker uw mo�va�e en CV toe. Een recent 
 ui�reksel uit het strafregister bezorgt u ons later in de procedure. 
 Solliciteren kan uiterlijk tot  9 februari 2023. 

 Hee� u nog vragen over de func�e? Dan kunt u terecht bij de personeelsdienst via  personeel@lint.be 
 of 03 460 13 45. 
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