SELECTIEPROGRAMMA EN
DIPLOMAVOORWAARDEN
Administratief medewerker cluster Grond dienst leefomgeving | Graad C1-C3
Het lokaal bestuur van Houthulst heeft de functie van administratief medewerker cluster Grond dienst
leefomgeving -graad C1-C3- voltijdse contractuele functie vacant verklaard.

FUNCTIE
Zie functiekaart

PROFIEL
Zie functiekaart
Je bent flexibel en nauwgezet. Je bent een teamplayer en klantgericht.

DIPLOMA
Je hebt minimum een diploma secundair onderwijs of gelijkgesteld.
Laatstejaarsscholieren of -studenten worden tot de selectieprocedures toegelaten als ze met hun
kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van
maximum zes maanden hun einddiploma kunnen behalen. Er moet uiterlijk aan de
diplomavereiste worden voldaan op de datum van aanstelling bij de gemeente.

LOON
Niveau C1-C3: een bruto geïndexeerd jaarsalaris van min € 24.062,09 en max €
44.039,84 hetzij een bruto geïndexeerd maandsalaris van min € 2.005,17 en max €
3.669,99.

SOLLICITEREN
Solliciteren kan tot en met 17 januari 2022.
Alle inlichtingen i.v.m. de diploma- en toelatingsvoorwaarden, de functieomschrijving en de
selectieprocedure kan je terugvinden op www.houthulst.be. Voor alle andere informatie kan
je contact opnemen met de dienst personeel en organisatie - 051 46 08 99.
Solliciteren kan door een gemotiveerd schrijven met cv, een kopie van het gevraagde diploma en
een recent uittreksel uit het strafregister uiterlijk op maandag 17 januari 2022 te sturen naar
vacatures@houthulst.be of per post naar
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Gemeente Houthulst,
T.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen,
Markt 1 te 8650 Houthulst

SELECTIEPROGRAMMA

PRESELECTIE
Er wordt een preselectie voorzien op donderdag 27 januari 2022 om 19u indien er meer dan
30 kandidaten zijn.

SCHRIFTELIJKE PROEF
De schriftelijke proef vindt plaats op donderdag 3 februari 2022 om 18u voor de eerste 15
geslaagden in de preselectie.

MONDELINGE PROEF
De mondelinge proef voor de weerhouden kandidaten vindt plaats op maandag 14 februari
2022. De weerhouden kandidaten worden via e-mail uitgenodigd tot deze mondelinge proef.
Deze mondelinge proef houdt een evaluatie in van de overeenstemming van het profiel van de
kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn eventuele werkervaring.
De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.

VOORWAARDEN
Volgens de geldende RPR van het lokaal bestuur van Houthulst worden de diploma- en
toelatingsvoorwaarden voor een functie niveau C1-C3 als volgt bepaald:
Artikel 3.
Niveau C : ofwel een diploma hoger secundair onderwijs
De lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau wordt door de Vlaamse minister,
bevoegd voor binnenlandse aangelegenheden, vastgesteld. Alleen de erkende diploma’s of
getuigschriften op die lijst, hieronder vermeld, komen bij aanwerving in aanmerking :

Niveau C :
a. gehomologeerd of door de examencommissie van de staat of van een van de
gemeenschappen voor het secundair onderwijs uitgereikt getuigschrift van hoger secundair
onderwijs;
b. gehomologeerd of door de examencommissie van de staat of van een van de
gemeenschappen voor het secundair onderwijs uitgereikt bekwaamheidsdiploma dat toegang
verleent tot het hoger onderwijs;
c. diploma, uitgereikt na het examen, vermeld in artikel 5 van de wetten op het toekennen
van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd op
31 december 1949;
d. brevet van verpleeg- of ziekenhuisassistent of van verpleger, uitgereikt hetzij door een
door de staat in de categorie van de aanvullende secundaire beroepsscholen opgerichte,
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gesubsidieerde of erkende verplegingsafdeling, hetzij door een door de staat of een van de
gemeenschappen ingestelde examencommissie;
e. diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in het algemeen, technisch, kunst- of
beroepssecundair onderwijs door een door de staat of door een van de gemeenschappen
opgerichte, erkende of gesubsidieerde instelling of door de examencommissie van de Vlaamse
Gemeenschap;
f. studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair
onderwijs, uitgereikt door een door de staat of door een van de gemeenschappen opgerichte,
erkende of gesubsidieerde instelling;
g. getuigschrift, diploma of brevet van het zeevaartonderwijs van de hogere secundaire
cyclus;
h. diploma van een afdeling van het secundair volwassenenonderwijs van een
onderwijsinrichting, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat of door een van de
gemeenschappen, uitgereikt na ten minste zevenhonderdvijftig lestijden;
i. diploma van gegradueerde in de verpleegkunde, uitgereikt in het hoger beroepsonderwijs
door een door de staat of een van de gemeenschappen opgerichte, erkende en gesubsidieerde
instelling of door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;
Overgangsmaatregel niveau C :
a. getuigschrift, uitgereikt na een van de voorbereidende proeven, voorgeschreven in
artikel 10, 10bis en 12 van de op 31 december 1949 gecoördineerde wetten op het toekennen van
de academische graden en het programma van de universitaire examens, zoals die bepalingen
bestonden voor 8 juni 1964;
b. gehomologeerd of door de examencommissie van de staat voor het hoger middelbaar
onderwijs afgeleverd diploma of getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs;
c. erkend of aanvaard diploma van middelbare studies van de hogere graad
(handelsafdeling);
d. diploma of eindgetuigschrift van hoger middelbaar onderwijs, behaald met vrucht;
e. gehomologeerd diploma van de hogere secundaire technische school of
eindgetuigschrift van studies in een hogere secundaire technische school, uitgereikt na een cyclus
van drie jaar hogere secundaire studies door een instelling van technisch onderwijs, opgericht,
gesubsidieerd of erkend door de staat, of diploma van de hogere secundaire technische school,
uitgereikt door de examencommissie van de staat;
f. diploma of eindgetuigschrift van de hogere secundaire technische school, de vroegere
categorieën A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2, uitgereikt na een
cyclus van drie jaar hogere secundaire studie, door een instelling van het technisch onderwijs,
opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat of door een examencommissie van de staat;
g. gehomologeerd diploma van hoger secundair kunstonderwijs met volledig leerplan,
uitgereikt overeenkomstig de voorwaarden, bepaald bij het koninklijk besluit van 10 februari 1971
tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van het studiepeil van de instellingen voor
kunstonderwijs met dat van de hogere secundaire technische school en waarbij de voorwaarden
voor het uitreiken van de diploma's bepaald worden en het koninklijk besluit van 25 juni 1976 tot
regeling van de studies van sommige hogere secundaire afdelingen van de instellingen voor
kunstonderwijs met volledig leerplan;
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h. einddiploma, eindgetuigschrift, studieattest of brevet van het zesde jaar van het kunstof beroepssecundair onderwijs met volledig leerplan, uitgereikt door een instelling, opgericht,
gesubsidieerd of erkend door de staat;
i. brevet of eindgetuigschrift, uitgereikt na afloop van de hogere cyclus van een
beroepsafdeling verbonden aan een instelling voor technisch onderwijs, opgericht, gesubsidieerd
of erkend door de staat en gerangschikt in een van de categorieën A4, C3, C2, C5;
j. diploma, uitgereikt na een cyclus van ten minste zevenhonderdvijftig lestijden, door een
instelling voor technisch onderwijs, gerangschikt in de categorie B3/B1, opgericht, gesubsidieerd
of erkend door de staat;
k. einddiploma of -getuigschrift, uitgereikt na een cyclus van ten minste
zevenhonderdvijftig lestijden door een instelling voor technisch onderwijs, gerangschikt in de
categorie B3/B2, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat en die bij de toelating een
diploma eist van lagere secundaire studie of het welslagen voor een daarmee gelijkgesteld
toelatingsexamen;
l. einddiploma, studiegetuigschrift of getuigschrift, uitgereikt na het volgen, met vrucht
volbracht, van het zesde leerjaar van het algemeen, het technisch, het kunst- of het
beroepssecundair onderwijs met volledig leerplan, uitgereikt door een instelling, opgericht,
gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een van de gemeenschappen;
m. diploma van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie van een
onderwijsinrichting, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de staat of door een van de
gemeenschappen, uitgereikt na een cyclus van ten minste zevenhonderd vijftig lestijden.ofwel
een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee
gelijkgesteld onderwijs.
De volgende diploma's en getuigschriften geven ook toegang tot de betrekkingen bij de
gemeenten en de provincies :
a. de in overeenstemming met een buitenlandse regeling behaalde diploma's en
studiegetuigschriften die, krachtens verdragen of internationale overeenkomsten of met
toepassing van de procedure voor het verlenen van de gelijkwaardigheid, voorgeschreven bij de
wet van 19 maart 1971 betreffende de gelijkwaardigheid van de buitenlandse diploma's en
getuigschriften, gelijkwaardig worden verklaard met een van diploma's of studiegetuigschriften,
vermeld in deze lijst;
b. de in overeenstemming met een buitenlandse regeling behaalde diploma's en
studiegetuigschriften van hoger onderwijs met volledig leerplan die met toepassing van de
procedure voor het verlenen van de gelijkwaardigheid voorgeschreven bij het decreet van 4 april
2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, gelijkwaardig
worden verklaard met een van de diploma's van een Vlaamse academische graad, vermeld in
deze lijst;
c. de in overeenstemming met een buitenlandse regeling behaalde diploma's en
studiegetuigschriften die, krachtens verdragen of internationale overeenkomsten of met
toepassing van de procedure voor het verlenen van de gelijkwaardigheid, voorgeschreven bij het
decreet van 1 juli 2011 betreffende het onderwijs XXI gelijkwaardig worden verklaard met één van
de in deze lijst bedoelde diploma's of studiegetuigschriften.

In afwijking van punt 4 gelden voor de toelating tot een gereglementeerd beroep bij de
gemeenten en de provincies ook de bepalingen van de Richtlijn 2005/36/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.
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Om de waarde van de voorgelegde titels te kennen, legt de aanstellende overheid die titels voor
advies voor aan de overheid die bevoegd is voor de erkenning ervan.
Gelijkwaardige diploma’s komen eveneens in aanmerking. De kandidaten leveren het bewijs van
de gelijkstelling of gelijkwaardigheid.
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