Oostkust

De Oostkustpolder is een fusie van
de Nieuw Hazegraspolder, de Zwin-Polder
de Damse Polder en de Polder St.-Trudoledeken
en werd opgericht bij besluit van de
Vlaamse Regering van 3 december 2010
(Belgisch Staatsblad van 24 december 2010)

POLDER

Lokaal waterbeheer in de Zwinstreek

Zetel : Arendstraat 34, 8000 Brugge

Vacature ratten- en exotenbestrijder / technisch medewerker (m/v)
Het bestuur van de Oostkustpolder gaat over tot de aanwerving van een voltijds ratten- en exotenbestrijder /
technisch medewerker. De hoofdtaak bestaat uit het opsporen en bestrijden van schadelijke organismen.
Daarnaast helpt u af en toe de sluismeester bij allerhande buitenwerken.
Toelatingsvoorwaarden en competenties:
 Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de job. Dit zal worden getoetst aan de
hand van het attest van goed gedrag en zeden dat je indient samen met je kandidatuurstelling.
 Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 Je bezit het rijbewijs B; bij voorkeur BE.
 Je spreekt goed Nederlands en kan zowel mondeling als schriftelijk communiceren.
 Er zijn geen specifieke diplomavereisten.
 Je slaagt voor de selectieprocedure.
 Je bent medisch geschikt voor het uitoefenen van deze job.
 Je hebt een goede fysieke conditie en bent bestand om gedurende meerdere uren in ”weer en wind” te
werken in en langs waterlopen door velden en weiden.
 Je kan zwemmen; met een kano varen.
 Je bent sociaalvaardig, toont inzet en bent gedreven in je werk.
 Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie.
 Je hebt een groot veiligheidsbesef en kan goed risico’s inschatten.
 Je stemt je werkwijze en aanpak af om je doelen te bereiken.
 Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen
aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken.
 Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten.
Functieomschrijving:
 Je spoort ratten (muskusratten, bruine en zwarte ratten) en andere invasieve organismen op in de
nabijheid van de onbevaarbare waterlopen op een deel van het grondgebied van de Oostkustpolder
(delen van Knokke-Heist, Damme en Brugge) en bestrijdt ze.
 Je signaleert en bestrijdt invasieve uitheemse plantensoorten.
 Je maakt de gepaste bestrijdingsmaterialen.
 Je werkt grensoverschrijdend samen met collega’s van steden en gemeenten, provincies, enz.
 Je volgt de aangeboden bijscholing.
 Je rapporteert de vangsten en neemt deel aan de vergaderingen aangaande ratten- en
exotenbestrijding.
 Je hebt kennis van reglementeringen op vlak van veiligheid, gebruik van bestrijdingsmiddelen en
gevaarlijke stoffen of bent bereid deze te behalen.
 Op vraag help je de sluismeester bij de uitvoering van allerhande onderhoudswerken zoals onder meer
het maaien van openbare domeinen rond waterlopen en kunstwerken, beperkt onderhoud van bomen,
onderhoud van het kantoorgebouw enz.
 Je kan correct en veilig werken met machines, toestellen, gereedschap, alsook het juist onderhouden
ervan (o.a. bosmaaier, kettingzaag)
Bezoldiging:
 Wedde bepaald volgens provinciale salarisschalen D, niveau afhankelijk van relevante werkervaring
 Groepsverzekering pensioensparen – aanvullende pensioenregeling
 Dienstwagen ter beschikking
Solliciteren:

Tel. : 0032 50 33 32 71
Bankrekening : BE77 0016 6153 6642

waterbeheer@oostkustpolder.be
Ondernemingsnummer : 0843660468

Stuur je kandidaatstelling met curriculum vitae per aangetekende zending naar het adres: Arendstraat 34, 8000
Koolkerke (Brugge) of per e-mail naar waterbeheer@oostkustpolder.be of geef je kandidaatstelling af tegen
ontvangstbewijs op dit adres, uiterlijk op vrijdag 24 mei 2019 om 12:00 uur.
Meer informatie betreffende de aanwervingsvoorwaarden zijn te bekomen bij Caroline Vangampelaere, tel. 050
33 32 71, waterbeheer@oostkustpolder.be.
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