Het gemeentebestuur van Jette stelt een

wervingsreserve aan (zonder onmiddellijke indiensttreding tot gevolg) voor
Controleurs Gereglementeerd parkeren (m/v)
Vervangingscontracten

Het gemeentebestuur van Jette geeft zich als opdracht een warme omgeving te creëren gericht op de
levenskwaliteit van de burgers.
Hiervoor engageert het gemeentebestuur van Jette zich met name om de administratieve diensten te
verzekeren, en om een veilige leefomgeving te garanderen waar het goed leven is
De cel Controle op het gereglementeerd parkeren maakt deel uit van de Juridische dienst. Zij is belast met de
controle op de naleving van de zones voor gereglementeerd parkeren.
Vacature
Wervingsreserve (zonder onmiddellijke indiensttreding tot gevolg) van Controleurs Gereglementeerd
parkeren (m/v)
Opdracht
Controleren of de bestuurders de bestaande regels respecteren in de zones van gereglementeerd parkeren.
Hoofdtaken
 De eerbieding van de bestaande regels in de blauwe zones en de betalende zones (parkeerschijf,
parkeerticket, …) door de bestuurders controleren
 Inbreuken vaststellen door een kennisgeving van betaling aan te brengen op het windscherm van het
voertuig van de overtreder
 Zich dagelijks verplaatsen, urenlang, in de straten, in alle weersomstandigheden, met inbegrip van
sommige zaterdagen
 De ingezamelde gegevens encoderen en behandelen
 De reacties van de ontevreden automobilisten beheren
 Over de moeilijkheden op het terrein met de diensthoofd spreken
 Zijn materiaal en zijn uniform voorbereiden om naar het terrein te gaan
 De machines in panne aan het bestuur melden
 De gebruikers informeren : tarieven, type gebruikte munt voor het parkeerautomaat, verschillende
verklaringen
 Terreininformatie betreffende de aanmerkingen van de burgers, de handelaars, … rapporteren
 Inlichtingen met de gemeenschapswachten uitwisselen

Toelatingsvoorwaarden
 Vereiste diploma : Diploma van Lager Secundair Onderwijs, of slagenattest van de 2de cyclus (4de jaar) van
het secundair onderwijs
 Over het Selor taalbrevet - schriftelijk (artikel 8) en mondeling (artikel 10) – beschikken, of bereid zijn om
erin te slagen
 In één van de 19 gemeente van het Brussels Hoofdstekelijk Gewest ingeschreven te worden
 Een blanco uittreksel uit het strafregister hebben
Gezochte profiel
Gezochte competenties :
Kennis
 Goede mondelinge beheersing van het Nederlands en het Frans
 Verkeersreglement, met name het gereglementeerd parkeren
 Wettelijke basis over de mogelijkheid voor de gemeenten om parkeervergoedingen / taksen te stellen die
van toepassing zijn voor de motorvoertuigen
 Respectievelijke bevoegdheden van het Gemeenteraad, het College van Burgemeester en Schepenen, en
van de Burgemeester (art. 117 tot 135 van de nieuwe gemeentewet).
Technische competenties
 Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
Gedragscompetenties
 Assertief zijn
 Zijn emoties beheren
 Samenwerken
 Zich ontwikkelen
 Afstand kunnen nemen
 Oplossingen vinden
 Zijn werk structureren
Selectieprocedure
De selectie bestaat uit 2 mondelinge proeven, en eventueel een persoonlijkheidstest.
De gemeente Jette bevordert de gelijke kansen. Menselijke kwaliteiten zijn bepalend, ongeacht het geslacht, de
seksuele geaardheid, de leeftijd, de afkomst of de handicap van de persoon.
Hoe kunt u solliciteren ?
Stuur ons uw kandidatuur per mail (jobs@jette.irisnet.be) of per fax (02 422 31 95), door de functiebenaming
« Wervingsreserve - Controleurs Gereglementeerd parkeren» (referentienummer 216361) in het
onderwerp duidelijk te vermelden, en door alle* hiernavolgende documenten door te sturen :
- CV
- kopie van het diploma
- eventueel de kopie van de Selor taalbrevet
* De onvolledige kandidaturen (die niet alle vereiste documenten omvatten) zullen niet in aanmerking
komen
U zal onze vacatures ook op bedrijfspagina LinkedIn terugvinden.

