SELECTIEREGLEMENT
Selectienummer: CON16002
1 contractuele tuinier (M/V)
Graad: medewerker C1
Functiefamilie: praktische uitvoerende functies
SITUERING
Plantentuin Meise, op slechts 3 km van het Brusselse Atomium, is een botanische tuin van
wereldformaat. Ontdek 18 000 plantensoorten waarvan meer dan de helft in het Plantenpaleis groeit,
één van de grootste serrecomplexen in Europa. Maak een boeiende wandeling door het historisch
domein van 92 ha vol plantencollecties van overal ter wereld.
Plantentuin Meise is tevens een onderzoeksinstelling waar tropische en Europese plantkunde centraal
staat. Hierbij hoort een bibliotheek en één van de grootste herbaria ter wereld. De Plantentuin heeft
ook een bewarende taak. Onderzoeksprogramma's zijn erop gericht om zoveel mogelijk planten
voor de toekomst te bewaren.
Gelukkig staan we niet alleen. Plantentuinen overal ter wereld slaan de handen in elkaar om het
Plantenrijk in stand te houden voor de komende generaties.
ONZE WAARDEN
De Vlaamse overheid is een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de
evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werken we aan een
duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
Waarden van het Agentschap Plantentuin Meise
De Plantentuin Meise legt in het bijzonder de nadruk op de 6 Plantentuinwaarden:
-

één team - één missie
Als medewerkers van de Plantentuin zijn wij teamspelers die onze talenten samenbrengen om
onze missie te verwezenlijken. Wij bepalen in overleg de doelstellingen en wij zijn samen
verantwoordelijk om ze te realiseren.

-

respect voor diversiteit
Wij hebben aandacht en respect voor alle mensen waarmee wij in contact komen. Wij
waarderen hun eigenheid en diversiteit. Onze collega’s zijn professionele partners waarmee wij
respectvol omgaan.

-

correcte dienstverlening
Bij het uitvoeren van onze taken en het ontwikkelen van nieuwe ideeën hebben wij steeds de
noden en verwachtingen van onze klant, intern of extern, voor ogen.

-

oog voor duurzaamheid
Als professionelen in het vak dragen wij allemaal een verantwoordelijkheid voor een gezond
leefmilieu voor mensen en planten. Wij oefenen een voorbeeldfunctie uit en zijn een
referentie binnen en buiten onze sector.

-

open communicatie
Zowel in ons dagelijkse werk als bij het nemen van beslissingen communiceren wij open en
oprecht. De informatie waarover wij beschikken is een gemeenschappelijk goed dat wij
delen met wie er nuttig gebruik van kan maken. Wij bespreken onze problemen en
zoeken samen naar oplossingen; wij zijn discreet waar nodig.
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-

streven naar uitmuntendheid.
Wij realiseren onze doelstellingen op een efficiënte, integere en kwaliteitsvolle manier.
Wij evalueren daartoe kritisch ons functioneren en durven bijsturen waar nodig. Wij
staan open voor opbouwende kritiek, zowel van binnenuit als van buitenaf.

JE TAKEN
Als tuinier…
Concrete taken zijn onder meer:
 collectieruimtes onderhouden
 levende collecties verwerven, verzorgen, opkweken, uitplanten en vermeerderen
 plantenbescherming uitvoeren
 zaden eigen collecties inzamelen
 verificatie determinaties levende planten
De tuiniers maken deel uit van het departement Collecties.
3. DEELNEMINGSVOORWAARDEN
- Je hebt een diploma van secundair onderwijs of een ander diploma of getuigschrift in de
richting Land-/Tuinbouw, Hovenier, Tuinaannemer of gelijkwaardig dat toegang geeft tot niveau
C
binnen
de
Vlaamse
overheid.
De
volledige
lijst
vind
je
hier:
https://www.bestuurszaken.be/Bijlage02”.
- Je hebt tijdig je kandidatuur gesteld (uiterlijk op 31/07/2016).
De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan de wervingsselectie
en er dient aan voldaan te zijn op de uiterste inschrijvingsdatum 31/07/2016.
Indien je je diploma hebt behaald of je studies hebt gevolgd in een andere taal dan het Nederlands,
moet je als kandidaat bewijzen dat je Nederlands kent.
Dat bewijs kan door een Nederlandstalig diploma op minstens het niveau van de functie voor te
leggen of door te slagen voor een taalexamen ‘artikel 7’ van Selor, voorafgaand aan de deelname aan
de selectie.
Indien je in het bezit bent van een buitenlands diploma, dien je de erkenning van de gelijkwaardigheid
aan te vragen bij NARIC-Vlaanderen, op de website van NARIC-Vlaanderen (link is external) vind je
meer informatie over de procedures om buitenlandse diploma’s te laten erkennen.
NARIC-Vlaanderen is verantwoordelijk voor het erkennen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse
getuigschriften en diploma’s met een overeenkomstige Vlaamse graad.
4. JE PROFIEL
Je bent communicatief en klantvriendelijk.
Je ben commercieel ingesteld.
Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
Je hebt oog voor details.
Je kan op een positieve manier omgaan met mensen.
Verwachte gedragscompetenties
Verantwoordelijkheid nemen 1
Flexibiliteit 1
Samenwerken 2
Klantgerichtheid 1
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Zorgvuldigheid 2
Initiatief 1
Communiceren 1
Plannen & organiseren 1
Verwachte technische competenties
Professionele kennis van plantenteelt, plantenvoeding en plantenbescherming
Professionele kennis van groenbeheerstechnieken
Professionele kennis van plantentuinen, arboreta en parken
Kennis van machinegebruik/onderhoud strekt tot aanbeveling
5. SELECTIEPROCEDURE
5.1. CV-screening: aan de hand van je cv, gaan wij na of je al dan niet aan de formele
deelnemingsvoorwaarden voldoet. Enkel, bij positieve screening kan je deelnemen aan het gesprek,
praktische proef en rollenspel. De 10 beste gescreende/geselecteerde kandidaten gaan door naar de
volgende sessie. Het resultaat ontvang je via mail.
5.2. Gesprek en praktische proef: voor elk onderdeel afzonderlijk, dien je minstens 12 punten op 20
te behalen (in het totaal, voor de 2 onderdelen samen, dien je minimum 24 punten op 40 te behalen)
om te slagen. De beoordeling van de vereiste competenties gaat na in welke mate je over de
gedragsgerichte en technische competenties beschikt. Het resultaat ontvang je eveneens via mail.
6. ONS AANBOD
Je wordt aangenomen in de graad van graad van medewerker (rang C1) met de bijhorende
salarisschaal C111 (naargelang je in het bezit bent van een diploma of getuigschrift) met een contract
van 1 jaar. Na positieve evaluatie, is er de mogelijkheid tot verlenging van je contract met het oog op
een contract van onbepaalde duur.
- De gemeenschappelijke hospitalisatieverzekering is gratis.
- Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis.
- Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. Een deel hiervan wordt door de
- werkgever betaald; het andere deel door de werknemer via een maandelijkse inhouding op
het nettosalaris.
- Je hebt recht op een fietsvergoeding.
- Je hebt recht op 35 dagen verlof.
- Er worden extra vergoedingen voorzien voor weekend- en avondwerk conform het Vlaams
Personeelsstatuut.
- Indien je dat wenst, kan je zelf via www.vlaanderen.be/arbeidsvoorwaarden een bruto en
netto berekening maken van je maandsalaris, je vakantiegeld en je eindejaarstoelage
(http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator).
Het Agentschap Plantentuin Meise wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk
weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je
geslacht, afkomst, leeftijd of handicap.
7. HOE SOLLICITEREN
Indien je je kandidaat wenst te stellen voor deze vacature, stuur dan uw volledige CV, samen met je
motivatie
en
een
kopie
van
je
behaalde
diploma/getuigschrift
naar
carine.zerard@plantentuinmeise.be, met in het onderwerp van je mail de vermelding van het
selectienummer: CON16002.
Solliciteren kan tot uiterlijk 31/07/2016.
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Je kandidatuur is enkel geldig als alle gevraagde documenten voor de uiterste inschrijvingsdatum in
ons bezit zijn. Indien je kandidatuur niet voldoet aan de voorwaarden, dan eindigt de
kandidaatstelling. Je wordt via je opgegeven mail verwittigd na de beslissing.
De Vlaamse Overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Als
Agentschap Plantentuin Meise respecteren wij ieders eigenheid en gaan wij voor gelijkwaardigheid
van alle personeelsleden. Kandidaten worden ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en
vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.
Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. Wij zorgen ervoor dat je in de best mogelijke
omstandigheden kunt deelnemen aan de selectie.
Voor meer informatie over de inhoud van de selectie kan je terecht bij:
Carine Zérard: 02/260 09 21 of carine.zerard@plantentuinmeise.be.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
Kenny Stevens (teamleider Tuiniers): 02/260 09 90 of kenny.stevens@plantentuinmeise.be
8. FEEDBACK
Je kan binnen 30 kalenderdagen die volgen op de kennisgeving van je resultaten feedback vragen over
elke fase. Feedback wordt steeds via mail gevraagd en gegeven.
9. OPENBAARHEID VAN BESTUUR
Na het aflopen van de procedure heb je inzagerecht in je dossier.
10. TOELATINGSVOORWAARDEN
Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde functie en je kan een
bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen.
Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten.
Voor de mannelijke kandidaten voldoen aan de dienstplichtwetten (geboren vóór 1976).
Je slaagt in de volledige selectieprocedure en bent batig gerangschikt op de wervingslijst.
Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + Noorwegen,
Ijsland en Liechtenstein) of Zwitserland.
Contractuele functies kunnen door zowel EER-onderdanen als niet-EER-onderdanen worden
ingenomen.
Sommige buitenlandse werknemers moeten aan een aantal bijkomende criteria voldoen, zoals het
beschikken over een geldig paspoort, een verblijfsvergunning, een arbeidskaart, erkenning diploma,
enz…
11. WERFRESERVE EN GELDIGHEID
Naargelang het totaal behaalde punten krijg je een rangschikkingsnummer op de lijst van de
geslaagden. Er is 1 vacature en je wordt volgens je behaalde rangschikkingsnummer in dienst
genomen. Indien je bij de eindkandidaten (geslaagden) behoort en toch niet in aanmerking komt,
word je ogenomen in een werfreserve, die minstens 2 jaar geldig blijft. Indien nodig kan de
lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen. Het Agentschap kan je
gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen.
12. KLACHTEN
Een klacht? Wij vernemen het graag eerst!
Op basis van het decreet van 01/06/01 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van
bestuursinstellingen en de omzendbrief van de Vlaamse Regering VR2014/20 van 25/04/14 kan je
kosteloos een klacht indienen via carine.zerard@plantentuinmeise.be.
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Klachten van kandidaten worden altijd grondig onderzocht binnen de 45 dagen. Je kan altijd rekenen
op een gefundeerd antwoord. Procedures worden niet noodzakelijk stilgelegd vanwege een klacht.
Indien deze eerstelijns klachtenbehandeling niet of onvoldoende is tegemoetgekomen aan je
behoeften, kan je ook terecht bij Vlaamse Ombudsdienst: klachten@vlaamseombudsdienst.be of via
www.vlaamseombudsdienst.be.
Een verzoek tot nietigverklaring en/of schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing richt je aan
de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel binnen 60 dagen na de betekening van de
beslissing, via een aangetekend schrijven.
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