Vakantiewerker/jobstudent
POETSHULP/ONDERHOUD LOKALEN (VAK17003)
bij het Agentschap Plantentuin Meise

jouw functie
Als jobstudent/vakantiewerker (m/v) bij de Plantentuin Meise spring je in bij het vaste poetsteam.
Je staat in voor het onderhoud van de lokalen (vergaderzalen, kantoren, collectielokalen, liften,
gemeenschappelijke ruimten in de gebouwen binnen de Plantentuin en eventueel de schoonmaak van het
buitenmeubilair van de Oranjerie en/of het onderhoud van de bewegwijzering binnen het domein.

verwachte gedragsgerichte en technische competenties









Je neemt je verantwoordelijkheid op
Je bent flexibel
Je bent teamgericht
Je bent behulpzaam en klantgericht
Je toont motivatie om het gewenste resultaat te behalen (resultaatgerichtheid)
Je hebt kennis van het onderhoud van diverse materialen
Je hebt kennis van onderhoudsproducten

aanwervingsvoorwaarden
Je bent ten minste of wordt 16 jaar in 2017 en je volgt (of hebt gevolgd) gedurende dit schooljaar of het
schooljaar dat aan deze tewerkstelling voorafgaat.

ons aanbod







Je wordt tewerkgesteld bij de Plantentuin Meise, Nieuwelaan 38 te 1860 Meise.
Je wordt ter plaatse opgeleid door een ervaren medewerker.
Je werkt onder schriftelijke overeenkomst voor tewerkstelling van studenten met variabel
uurrooster.
Je wordt bezoldigd aan 80% van het beginsalaris van salarisschaal D111 (graad: assistent),
zijnde 10.368,00 euro per jaar (salarisbedrag aan 100%) en 287,96 euro standplaatstoelage (aan
100%)
of 1.456,85
euro bruto/maand
geïndexeerd,
inclusief
standplaatstoelage
(verhogingscoëfficiënt 1,6406).
Jobstudenten van 21 jaar en ouder hebben recht op de gewaarborgde minimumbezoldiging voor
contractuele personeelsleden, zijnde 12.727,66 euro per jaar (salarisbedrag aan 100%)
of 1.740,08 euro bruto/maand geïndexeerd, inclusief standplaatstoelage (verhogingscoëfficiënt
1,6406).

Voormelde bruto maandbedragen zijn inclusief standplaatstoelage maar exclusief vakantiegeld en
eindejaarstoelage. De jobstudent heeft recht op een pro rata van het vakantiegeld en de
eindejaarstoelage.

selectieprocedure
1) Screening van je profiel aan de hand van het kandidaatstellingsformulier
2) Kennismakingsgesprek

Na de uiterste inschrijvingsdatum wordt je kandidatuur gescreend. Het resultaat ontvang je via mail.
Indien je profiel positief wordt gescreend word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Van dit
resultaat word je ook via mail op de hoogte gebracht.

hoe solliciteren?
Inschrijven kan tot uiterlijk 12 juni 2017 aan de hand van het bijhorende




kandidaatstellingsformulier
inschrijvingsbewijs school student (zie vorige pagina bij aanwervingsvoorwaarden)
attest “Student@work”

te mailen naar hr@plantentuinmeise.be.
Indien bovenstaande documenten niet in ons bezit zijn op de uiterste inschrijvingsdatum, kan er geen
rekening gehouden worden met jouw kandidatuur.

meer weten of nog vragen?
Inhoud van de selectie en functie :
Erika Schoemaker, HRM-stafmedewerker
02/260 09 95 of hr@plantentuinmeise.be

