Selectiereglement ꟷ

havenluitenant/sluismeester

Deelnemingsvoorwaarden
De deelnemingsvoorwaarden voor de selectie zijn:
−

in het bezit zijn van een diploma kandidaat in de nautische wetenschappen,
en van een brevet van 2e luitenant ter lange omvaart
ofwel:
−
bachelor zijn in de nautische wetenschappen.
− beschikken over een geldig rijbewijs B
Na een cv screening worden de sollicitanten die beantwoorden aan de gestelde
deelnemingsvoorwaarden uitgenodigd om deel te nemen aan de selectieprocedure.
Selectieprocedure
Deel 1: motivatiegericht interview
In een motivatiegericht interview peilt de jury meer specifiek naar de motivatie van de kandidaat,
naar de werkhouding, naar de talenkennis en naar aandachtspunten.
Deel 2: Development Center
Hier worden de professionele vaardigheden, kennis en competenties van de kandidaten
beoordeeld.
Deel 3: Slot Interview
De bevindingen uit deel 1 en deel 2 worden afgetoetst met de finale kandidaten. Op basis
hiervan wordt de finale werving beslist, in functie van meest geschikt en aanleg
wervingsreserve.
Wervingsvoorwaarden
De geslaagde kandidaten voor deze selectie, moeten op datum van indiensttreding:
−
−
−
−
−
−

een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor de uit te oefenen functie
beschikken over de vereiste brevetten, attesten en het diploma zoals beschreven in de
deelnemingsvoorwaarden
in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B
in het bezit zijn van een bewijs van goed gedrag en zeden
Geen bezwaar maken tegen een vorm van veiligheidsverificatie

Solliciteren
Solliciteren kan per e-mail of brief tot en met 25 april 2021
De kandidatuur voor deze selectie moet vergezeld zijn van:
−
−

een uitgebreid cv met vermelding van uw telefoon- of gsm-nummer
een kopie van behaalde diploma’s en/of getuigschriften

Loonbarema
De kandidaat wordt aangeworven in het niveau B.
Het maandelijks brutoloon in beginsalarisschaal B 151 gaat van € 3.417 tot € 4.730.

Werfreserve
Andere geschikte kandidaten worden opgenomen in een werfreserve geldig tot en met 31
december 2022. Deze termijn is verlengbaar.
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