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INFORMATIEBUNDEL 
 

Sollicitatieprocedure diverse vervangingscontracten 

schoonmaakpersoneel voor het onderhoud van gebouwen. 
 

Het lokaal bestuur Kalmthout organiseert een sollicitatieprocedure voor de aanwerving van  

deeltijdse (19/38) contractuele schoonmaaksters, niveau D1 – D3. 

Het betreft enkele vervangingscontracten wegens ziekte voor een zo snel mogelijke 

indiensttreding.  

 

Je staat in voor het onderhoud van de gebouwen van het gemeentelijke patrimonium.  

 

De gemeente Kalmthout is je juridische werkgever. 
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OVERZICHT VAN DE U AANGEBODEN INFORMATIE 

 

IN VERBAND MET UW KANDIDATUUR 

 

 

01. Bijzondere aanwervingsvoorwaarden. 

 

02. Varia. 

 
03. Hoe solliciteren ? 
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BIJZONDERE AANWERVINGSVOORWAARDEN 

 

- Slagen voor de selectieprocedure (sollicitatiegesprek). 

- In het bezit zijn een transportmiddel omwille van verplaatsing in gans de gemeente 

Kalmthout (fiets, bromfiets, auto). 

- Afleggen van een eed. 

- Voorziene indiensttreding: zo snel mogelijk 
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VARIA 

• Elektronische maaltijdcheques worden aangeboden t.b.v. € 8,00 per prestatie van 07u36 

waarvan € 1,09 zelf ten laste wordt genomen. 

 

• Elektronische eco-cheques t.b.v. € 100,00 per jaar per voltijds equivalent. 

 

• Indien je je met de fiets van en naar het werk verplaatst, ontvang je hiervoor ook een 

vergoeding van € 0,24/km. 

 

• Volledige ten laste name openbaar vervoer in het kader van woon-werk verkeer. 

 

• Indien je reeds in het verleden gewerkt hebt in de privé-sector of als zelfstandige en indien 

de ervaring relevant is voor de functie, kunnen deze jaren meegerekend worden als 

anciënniteit bij de berekening van je maandwedde. 

Indien je reeds voor een ander openbaar bestuur hebt gewerkt, kunnen ook deze jaren 

meetellen als anciënniteit. Je dient dit te bewijzen aan de hand van tewerkstellingsattesten 

en functiebeschrijvingen.  

 

• Een geïndexeerde bruto-aanvangswedde van € 23.155,3 en een bruto-eindwedde van € 

36.038,7 (op jaarbasis, voltijds). 

Het bedrag van je netto maandwedde is afhankelijk van je niveau en trap binnen onze 

vastgestelde weddeschalen  (in functie van verworven anciënniteit) en van je  persoonlijke 

situatie (burgerlijke staat, personen ten laste enz.,…). Je kan steeds een weddesimulatie 

bekomen bij de dienst personeel en organisatie. 

 

• Goede balans werk/privé. 

 

• Gunstige verlofregeling. 
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HOE SOLLICITEREN ? 

 

Je motivatiebrief samen met je uitgebreid curriculum vitae : 

 

• Versturen per e-mail op volgend adres: 

examen@kalmthout.be  

 

• Of komen afgeven bij de dienst personeelsbeheer van het lokaal bestuur Kalmthout, 

tijdens de openingsuren van het gemeentehuis van Kalmthout :  

 

Maandag  09u00-12u00   13u30-16u30  18u30-20u00 

Dinsdag   09u00-12u00 

Woensdag  09u00-12u00  13u30-16u30 

Donderdag  09u00-12u00 

Vrijdag   09u00-12u00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor verdere inlichtingen kan je steeds terecht bij de dienst personeelsbeleid van het 

lokaal bestuur Kalmthout (gemeente en OCMW), dagelijks van 09.00u – 12.00u en van 

13.30u tot 15.00u, Kerkeneind 13 te Kalmthout 

 

of telefonisch op het nummer 03 376 49 43 of 03 376 49 44 of per mail naar 

hrm@kalmthout.be 

 

Je gegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden in de databestanden van de gemeente 

Kalmthout, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen en de archiefwet. 

Lokaal bestuur Kalmthout verwerkt je gegevens conform de Europese privacywetgeving 

(AVG/GDPR). Meer informatie is terug te vinden in onze privacyverklaring op 

www.kalmthout.be/privacy. 
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