Jobstudent gemeente Gooik
De gemeente Gooik is voor de maanden juli en augustus op zoek naar jobstudenten voor de dienst
openbare werken en het milieupark.
De tewerkstelling op de dienst openbare werken
tewerkstellingsperiodes worden vastgelegd.
 Van 1 juli ‘19 tot en met 19 juli ‘19
 Van 22 juli ’19 tot en met 9 augustus ‘19
 Van 12 augustus ’19 tot en met 30 augustus ‘19

geldt

voor

3

weken.

Volgende

Voor elk van deze periodes zullen er 4 jobstudenten voltijds aangeworven worden. Indien men het
wenst kan men zich voor meer dan één periode kandidaat stellen. Er zal echter prioriteit gegeven
worden om zoveel mogelijk personen aan een vakantiejob te helpen. Dit houdt in dat een tweede
periode pas toegekend zal worden als blijkt dat er onvoldoende kandidaten zijn om alle openstaande
plaatsen in te vullen.
De tewerkstelling zal hoofdzakelijk bij de groendienst gebeuren. Deze dienst staat in voor het
schoonmaken van straten en pleinen, opruimen van zwerfvuil en het onderhouden van de
gemeentelijke plantsoenen en begraafplaatsen. Waar nodig kan er ook bijstand worden verleend voor
de op- en afbouw van evenementen, bij de gebouwenploeg (uitvoeren van schilderwerken en plaatsen
van verkeersborden, straatnaamborden en verkeersspiegels) of de wegenploeg (onderhoud van
wegen, herstellen van verzakkingen).
De halftijdse tewerkstelling op het milieupark geldt voor 1 maand
 Van 1 juli ’19 tot en met 31 juli ‘19
 Van 1 augustus ’19 tot en met 31 augustus ‘ 19
Voor elk van deze periode wordt 1 jobstudent halftijds aangeworven.
De tewerkstelling omvat toezicht houden op het milieupark, instaan voor het sorteren van afval,
melden van onregelmatigheden, afvalmateriaal recycleren volgens de bepalingen van het
afvalstoffenplan, onderhoud van het milieupark, opvolgen van activiteiten op het milieupark.
Vrije dagen
Er kunnen vrije dagen in het uurrooster worden aangevraagd in bijzondere situaties, zijnde
proclamatie, herexamen, begrafenis en huwelijk van een familielid. Hiervoor moet een bewijsstuk
bezorgd worden aan de coördinator Openbare Werken en dit ten minste 1 week voor de start van je
tewerkstelling.
Plaats van tewerkstelling
Dienst Openbare Werken
Processiestraat 5
1755 Gooik
054 56 81 58

Procedure
1. Mail onderstaand formulier ingevuld terug naar dirk.depester@gooik.be. Indienen van je
kandidatuur kan uiterlijk tot 22 maart 2019.
2. Je ontvangt steeds een ontvangstbevestiging. Pas bij het ontvangen van deze bevestiging
wordt je sollicitatie als geldig beschouwd. Mocht een ontvangstbevestiging uitblijven, kan je
contact opnemen met de dienst Personeel op 02 454 04 30.
3. De coördinator Openbare werken beslist in overleg met de algemeen directeur over de
aanstelling van de jobstudenten op basis van onderstaand sollicitatieformulier. De motivatie
en de beschikbare periode voor tewerkstelling en eventuele relevante kennis zijn hierbij
doorslaggevend.
4. Uiterlijk op 4 april 2019 ontvang je een brief van de dienst Personeelszaken. Je ontvangt
steeds een brief, zelfs wanneer je kandidatuur niet weerhouden werd.

Sollicitatieformulier voor jobstudenten
1. Persoonlijke gegevens
Naam:
Voornaam:
Straat:
Nummer:
Postcode:
Gemeente:
Telefoon: /
Gsm:
Email:
Geslacht:

Bus:

M/V/X*

*schrappen wat niet past

Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Rijksregisternr.:
Rekeningnr.:
Hobby’s:

2. Opleiding
Huidige studierichting en jaar in het secundair onderwijs/hoger onderwijs*
*schrappen wat niet past

3. Tewerkstellingsperiodes
Duid de periode(s) aan waarin je tewerkgesteld wil worden:

Openbare werken
o

Maandag 1 juli 2019 tem vrijdag 19 juli 2019

o

Maandag 22 juli 2019 tem vrijdag 9 augustus 2019

o

Maandag 12 augustus 2018 tem vrijdag 30 augustus 2019

o

Ik wil slechts in één van de aangeduide periodes tewerkgesteld worden

o

Ik wil indien mogelijk in 2 periodes tewerkgesteld worden

o

Milieupark (halftijds)
Maandag 1 juli 2019 tem woensdag 31 juli 2019

o

Donderdag 1 augustus 2019 tem zaterdag 31 augustus 2019

o

Ik wil slechts in één van de aangeduide periodes tewerkgesteld worden

o

Ik wil indien mogelijk in 2 periodes tewerkgesteld worden

4. Motivatie
Beschrijf hier beknopt waarom je tewerkgesteld wil worden bij de gemeente Gooik,
waarom we jou moeten selecteren en je eventueel relevante ervaring.

5. Varia
Heb je in het verleden reeds als jobstudent gewerkt bij de gemeente Gooik?
Ja/Nee*
*schrappen wat niet past

Heb je reeds veiligheidsschoenen ?

Schoenmaat ?

Lichaamslengte ?

Rijbewijs ?

Uurrooster Openbare werken : 8 – 12 en van 12.30 - 16.06 uur
Uurrooster Milieupark :

Ma
Wo
Do
Za

15.45 - 19.00 u
13.45 - 19.00 u
15.45 - 19.00 u
07.45 - 12.00 en van 13.00 - 16.00 u

