
 
 

Informatiebundel selectieprocedure beheerder begraafplaatsen 

Aanwervingsprocedure 

 Stad Aalst 

Het stadsbestuur streeft ernaar Aalst uit te bouwen tot een aantrekkelijke, charmante en 

sociaalvoelende woonstad waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen.  

 

Onderstaand organogram toont de huidige organisatiestructuur van stad Aalst, die een 

modeldienst- en hulpverlener wil zijn voor onze bevolking en waar een blijvende investering in 

toegankelijke en kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening als vanzelfsprekend wordt aanzien.  

De organisatie telt ruim 1800 gedreven medewerkers.  

 
 

 Plaats in de organisatie 

 

Je maakt als beheerder begraafplaatsen deel uit van het thema Ruimte, dienst Onderhoud 

openbaar domein en logistiek. 

 

De dienst Onderhoud openbaar domein en logistiek staat in voor het dagelijks beheer en onderhoud 

van het openbaar domein en de logistieke inzet voor zowel interne als externe klanten. Specifiek 

zorgt de dienst voor alle groenonderhoud in het openbare domein, de algemene netheid van de 

stad, kleine herstellingen en aanpassingen aan wegen en signalisatie, de winterdienst, het 

onderhoud en beheer van de begraafplaatsen, vervoersopdrachten, reparties van grote en kleine 

machines en logistieke ondersteuning van evenementen en verenigingen.  

 

  



 
 

Het team begraafplaatsen staat in nauwe samenwerking met het team groenonderhoud in voor 

het onderhoud van de 10 begraafplaatsen in Groot-Aalst.  Het team bestaat uit 10 collega’s. Je 

rapporteert aan de teamverantwoordelijke. Je kan je zelfstandig naar alle begraafplaatsen in Groot-

Aalst verplaatsen. Meer informatie over deze begraafplaatsen vind je hier:  

https://www.aalst.be/infofiche/begraven-lijst-begraafplaatsen-groot-aalst 

 

 Jobinhoud 

 

Als begraafplaatsbeheerder ben je verantwoordelijk voor het goed functioneren van het team. Je 

werkt actief aan een kwaliteitsvolle dienstverlening die beantwoordt aan de hedendaagse noden en 

evoluties. 

Jouw belangrijkste uitdagingen: 

• Je plant en organiseert de begrafenissen samen met de teamverantwoordelijke, zowel op 

zaterdag als op weekdagen.  

• Je plant en organiseert het groenonderhoud op de begraafplaatsen, rekening houdend met 

de planning van de begrafenissen.  

• Je controleert de dagelijkse werking van het team op de begraafplaatsen en stuurt bij waar 

nodig.  

• Je houdt toezicht op het correct uitvoeren van de begrafenissen en ontgravingen.  

• Je beheert het machinepark, maar doet zelf geen onderhoud of herstellingen.  

• Je plaatst en verwijdert aankondigingsborden op de begraafplaatsen.  

• Je ondersteunt de vakmannen en seizoenarbeiders in hun dagelijkse taken indien nodig. 
 

 Profiel 

 

Ervaring 

Jij hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring in onderhoud openbaar domein (vb. groenonderhoud, 

…)  OF 3 jaar coördinerende ervaring van arbeiders. 

Kennis 

• Je hebt een basiskennis m.b.t. groenonderhoud.  

Competenties 

 

• Je stuurt het team aan in hun dagdagelijkse werking en oefent zelf een voorbeeldfunctie uit.  

• Je bent stressbestendig en streeft hoge kwaliteit na in jouw werk en dat van je team.  

• Je bent communicatief sterk en geeft gericht feedback aan medewerkers over hun 

functioneren. 

• Je zet je samen met je collega’s in voor een aangename werksfeer en draagt actief bij aan 

een goed draaiende interne teamwerking, alsook een vlotte samenwerking met andere 

diensten (intern en extern).  

• Je hecht groot belang aan veiligheid en hebt hier continu aandacht voor.  

• Je bent klantgericht en gaat om met klanten op een integere en objectieve manier. 

• Je bent in staat om beslissingen te nemen over de dagelijkse werking op basis van 

(on)volledige informatie en doelgericht actie te ondernemen om de genomen beslissingen 

uit te voeren. Moeilijke knopen doorhakken doe je steeds in overleg met je 

teamverantwoordelijke.   



 
 

Waarden 

De vier waarden geven identiteit aan onze organisatie. Dit zijn meer dan mooie woorden: elke dienst 

/ elk team geeft zelf invulling aan de manier waarop de waarden worden beleefd en gaat er actief 

mee aan de slag!  

 

 

 



 
 

 Aanbod 

• Een gevarieerde functie in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen 

en klantgerichtheid centraal staan. 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur als beheerder begraafplaatsen waarbij je werkt 

in een systeem van vaste arbeidstijd van 8 uur tot 16 uur.  

• Werken in het centrum van Aalst, nl. op de 10 begraafplaatsen in de stad en deelgemeenten. 

• Weddeschaal D4-D5 (met een basisbrutowedde tussen 2 527,55 EUR per maand en 3 522,00 

EUR per maand). Relevante anciënniteit komt in aanmerking, zowel uit de openbare sector, 

privésector of als zelfstandige. De door jou ingediende tewerkstellingsattesten worden 

onderzocht en vervolgens wordt de relevante anciënniteit bepaald. 

• Een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en een fietspremie. 

Daarnaast voorzien we uiteraard alles wat je nodig hebt om jouw functie goed uit te oefenen 

(laptop, persoonlijke beschermingsmiddelen, …) 

• Een aantrekkelijke verlofregeling, waarbij je onmiddellijk recht hebt op verlof.   

• Ben je benieuwd wat het betekent om te werken voor stad Aalst? Lees hier alle informatie 

na over de stad Aalst als werkgever.  

 

 Selectieprocedure 

De selectieprocedure bestaat uit 2 onderdelen:  

1. een schriftelijk gedeelte op 40 punten 

2. een mondeling gedeelte met voorbereidende opdracht op 60 punten 

Elk onderdeel is eliminerend. Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 60% van de punten behalen 

op het schriftelijk gedeelte, 60% van de punten behalen op het mondeling gedeelte en 60% van de 

punten behalen op het geheel van de selectie.  

  

14 februari 2022

• Uiterste inschrijvingsdatum

• Recent cv bezorgen via website www.aalst.be

• Jouw cv moet duidelijk aantonen dat je over de nodige ervaring beschikt: 
minimaal 3 jaar relevante ervaring in onderhoud openbaar domein (vb. 
groendonderhoud) OF 3 jaar coördinerende ervaring van arbeiders

8 maart 2022

• Schriftelijk gedeelte

• Beoordeling van vnl. kennis en competenties 

• Dit onderdeel vindt 's avonds plaats te Aalst

• Op 40 punten - eliminerend

25 maart 2022

• Mondeling gedeelte

• Rollenspel en competentiegericht interview

• Beoordeling van motivatie, zicht op de functie, kennis en competenties

• Indien veel kandidaten ook op 24 maart 2022

• Op 60 punten - eliminerend



 
 

 Informatie 

Informatie over selectie onderdelen en de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kan je 

raadplegen op de website van de stad Aalst. Ook kan je er sollicitatietips terugvinden. 
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• Voor meer inlichtingen over de 
selectieprocedure kan je 
tussen 9u en 17u contact 
opnemen met Lien, recruiter

• Als recruiter ben ik vaak in 
gesprek. Laat gerust een bericht 
na en ik bel je zo snel als 
mogelijk terug. 
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personeelsdienst.selecties 
@aalst.be

• Voor meer informatie over 
jouw kandidatuur, kan je 
tussen 9u en 17u terecht bij 
Shani, dossierbeheerder.
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• Christophe.Vandenbossche@a
alst.be

• Voor meer informatie over de 
inhoud van de functie, kan je 
tussen 9u en 17u contact 
opnemen met Christophe, 
teamverantwoordelijke 
begraafplaatsen.


