
INFORMATIEBROCHURE

Sollicitatieprocedure DT (30,40/38) redder, niveau D1-
D3.

Het  lokaal  bestuur  Kalmthout  organiseert  een  sollicitatieprocedure  voor  de
aanwerving van 
een DT (30,40/38) contractuele redder, niveau D1-D3. 

We werven zo snel mogelijk aan, en dit tot het einde van dit jaar.

Je job duurt dus ongeveer 4 maanden, maar de kans bestaat dat je in ons team
kan  blijven  voor  onbepaalde  duur.  Wij  organiseren  hiervoor  een
aanwervingsexamen met ingangsdatum 01-01-2023.  Alle  info  hiervoor  vind je
ook op onze website.

Het gemeente Kalmthout is je juridische werkgever.

1
Informatiebrochure – sollicitatieprocedure redder



OVERZICHT VAN DE AANGEBODEN INFORMATIE IN VERBAND MET UW
KANDIDATUUR

01.Bijzondere aanwervingsvoorwaarden

02.Functiebeschrijving

03.Varia

04.Hoe solliciteren?
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BIJZONDERE AANWERVINGSVOORWAARDEN

 Beschikken over het diploma hoger redder.

 Beschikken over een attest COVID 19 bijscholing.

 Afleggen van een eed.

 Voorziene indiensttreding: zo snel mogelijk. 

 De  selectie  zal  gebeuren  op  basis  van  een  voorgelegd  CV  en  een
sollicitatiegesprek.

-
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LOKAAL BESTUUR KALMTHOUT

FUNCTIEBESCHRIJVING

BELEIDSDOMEIN: Vrije tijd
FUNCTIEBENAMING: Redder / onthaal

1. Hoofddoel van de functie      

De redder is verantwoordelijk voor de veiligheid van de zwembadbezoekers, de
interne orde en het basisonderhoud van het zwembad.
Het onthaal van de zwemmers verzorgen en helpen aan de kiosk, het verschaffen
van  inlichtingen  aan  de  bezoekers  en  het  verrichten  van  ondersteunende
administratieve taken.

2. Plaats in de organisatie      

De redder rapporteert rechtstreeks aan de coördinator – redder.

3. Functie-inhoud (niet limitatief)      

3.1. Leidinggevende en/of coördinerende taken

 Geen.

3.2. Adviserende - beleidsondersteunende taken

 Geen.

3.3. Uitvoerende taken

 Zal de veiligheid van de bezoekers trachten te waarborgen door preventief op te
treden zowel 

      in als rond het zwembad.
 Aanspreken van bezoekers op onveilig en ongepast gedrag.
 Redden van zwemmers in nood.
 Toepassen van EHBO.
 Instaan voor het basisonderhoud van het zwembad: stofzuigen, reinigen en 

ontsmetten 
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      kaden, ruiten wassen, watermeting volgens de geldende Vlaremwetgeving 
(3x/dag), 
      controle EHBO toestellen (1x/week), onderhouden en controle glijbaan 
(1x/week), 
      onderhouden EHBO lokaal (1x/week), controle batterijen AED (1x/week).
 Bijstaan van het schoonmaakpersoneel bij onvoorziene omstandigheden. 
 Helpen bij de organisatie van activiteiten in het zwembad.
 Zwembrevetten afnemen en schrijven.
 Controle van de bezettingslijsten van de gebruikers (scholen en clubs).
 Verloren voorwerpen sorteren en bezorgen.
 Verzorgen van administratieve taken ter ondersteuning van de sportdienst.
 Bij afwezigheid technieker: in de kelder spoelen, bijvullen producten, ….
 Helpen bij kiosk- en toegangscontrole bezoekers.
 Openen en sluiten accommodatie op correcte wijze.
 Verantwoordelijk voor dagelijks beheer van zwemmateriaal.
 Opvolgen van de veiligheidsvoorschriften en het toezichtsplan.
 Oefening van noodsituaties en evacuatie.
 Verzorging van sportieve conditie en de opvolging van verplichte jaarlijkse 

bijscholing Hoger Redder.

3.4. Controlerende taken

 Waken over de kwantiteit en de kwaliteit van de uitgevoerde werkprocessen.
 Waken over de kwaliteit van de dienstverlening.

3.5. Participatieve en communicatieve taken

 Algemene inlichtingen verstrekken.
 Onderhouden contacten met derden relevant voor de functie.

4. Specifieke bevoegdheden      

 Geen.

5. Verruimende bepalingen      

 Opnemen van nieuwe taken als gevolg van evoluties in de wetgeving en de
reglementering in de wetgeving, in overleg met de collega’s, de coördinator-
redder en diensthoofd vrije tijd. 

 De nodige basiskennis- en vaardigheden onderhouden om de continuïteit van
de  dienstverlening  en  in  functie  van  de  persoonlijke  en  professionele
ontwikkeling te blijven garanderen.
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6. Functieprofiel      

6.1. Vereiste vakkennis en bijkomende vereisten

 Grondige kennis reddings- en  reanimatietechnieken (oa. EHBO, AED).
 Administratieve vakkennis en vaardigheden die vereist zijn voor de uitvoering 

van de
      functie.
 Kennis van de gangbare computerprogramma’s, nodig voor de uitvoering van

de taak.
 Flexibiliteit inzake werkuren.
 Brede kijk op mens en maatschappij. 
 In teamverband kunnen werken.
 Grote zin voor verantwoordelijkheid.

6.2. Competenties

Onderstaande competenties worden geconcretiseerd in een aantal gedragscriteria
die als voorbeeld dienen voor de definiëring ervan.

1. Kerncompetenties      

 Zorgvuldigheid
o Werkt nauwgezet.
o Komt afspraken na.
o Controleert het eigen werk of laat dit controleren.
o Inschatten van de gevolgen van bepaalde acties.

 Loyaal handelen
o Toont respect voor de oversten.
o Voert uit wat binnen het team of door de chef beslist is.
o Verdedigt de beslissingen die binnen het team zijn genomen, ook als hij/zij

die persoonlijk niet (volledig) kan onderschrijven.
o Deelt voorstellen tot verbetering mee op het daartoe gepaste forum.
o Volgt de correcte weg in de hiërarchische structuur.

 Gedrevenheid/ resultaatgerichtheid
o Benoemt het te behalen resultaat in concrete termen en weet dit ook aan

anderen over te dragen.
o Onderneemt de acties die bijdragen aan het behalen van het resultaat.
o Maakt afspraken die haalbaar zijn en komt deze na.
o Investeert tijd en energie om een goed werk neer te zetten.
o Controleert  of  zijn/haar  werk  beantwoordt  aan  de  hoogste

kwaliteitsnormen.
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o Levert ook bij routinewerkzaamheden de nodige inspanning om het werk te
voltooien.

o Controleert  het  eigen  werk  op  fouten  zodat  een  goed  resultaat  wordt
afgeleverd.

o Houdt vol tot de taak is afgewerkt.
o Zet door, ondanks mentale en/of fysieke vermoeidheid.

 Samenwerken
o Legt een ruzie met een collega bij.
o Deelt zijn/haar mening mee binnen het team.
o Integreert zich vlot in een team.
o Toont interesse in de opvattingen van anderen.
o Vindt de teamgeest zeer belangrijk.
o Hecht veel belang aan een goed groepsgevoel.

2. Competenties niveau D      

 Begrijpen van informatie
o Begrijpt elementaire instructies.
o Vat snel elementaire begrippen.
o Levert goed werk, ook als niet alle uitleg is gegeven.
o Schat correct in of hij/zij de gekregen instructies begrepen heeft.
o Weet wanneer hij/zij anderen meer informatie moet vragen.

 Taken uitvoeren
o Voert  eenvoudige  manuele  en/of  repetitieve  taken  op  een  zelfstandige

manier uit.
o Volgt  de  geldende  voorschriften  bij  de  uitvoering  van  manuele  en/of

repetitieve taken.
o Gebruikt de technische hulpmiddelen op een correcte manier.
o Gebruikt de juiste technische hulpmiddelen bij het uitvoeren van taken.
o Gebruikt de nodige hulpmiddelen zonder hulp van anderen.

 Werk structureren
o Deelt zijn/haar takenpakket op in deeltaken.
o Legt een volgorde vast waarin hij/zij de taken zal uitvoeren.
o Voert de taken uit in functie van de vastgelegde termijnen en prioriteiten. 
o Voert de taken op een systematische en consequente manier uit.
o Bundelt gelijkaardige taken.

 Leren
o Geeft zijn/haar kennis en ervaring op de werkplek door aan minder ervaren

collega’s.
o Demonstreert handelingen en werkwijzen.
o Vertelt collega’s hoe ze een taak efficiënter kunnen uitvoeren. 
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o Deelt zijn ervaring en aanpak met collega’s.

 Klantvriendelijkheid
o Helpt klanten op een vriendelijke manier.
o Blijft beleefd bij klachten.
o Onderneemt concrete acties om problemen en klachten van klanten op te

lossen.
o Verleent correct service aan de klanten, ongeacht ongeacht ras, geslacht,

handicap,...
o Stelt zich hulpvaardig op.
o Reageert snel en gepast op vragen van klanten.
o Probeert zelf een antwoord te geven op een vraag of klacht. Verwijst zo

nodig door of zoekt hulp.
o Biedt een zo optimaal mogelijke oplossing voor de klant.

 Inschikkelijkheid tonen
o Staat open voor alternatieve methoden en werkwijzen.
o Aanvaardt de regels en procedures in de organisatie.
o Volgt de geldende regels in de organisatie op correcte wijze. 
o Volgt instructies op.
o Doet wat door de leidinggevende gevraagd wordt.

7. Functiewaarderingsniveau      

 Niveau: D
 Salarisschaal: D1 – D3

8. Beoordelaars      

 Eerste beoordelaar: Coördinator – redder.
 Tweede beoordelaar: Afdelingshoofd vrije tijd.
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Voormelde functiebeschrijving en functieprofiel zijn niet beperkend en kunnen te
allen tijde worden aangepast aan nieuwe evoluties of organisatorische accenten

binnen het lokaal bestuur Kalmthout.
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VARIA

 Een  hospitalisatieverzekering  wordt  aangeboden  en  gedeeltelijk  ten  laste
genomen door het lokaal bestuur Kalmthout. Gezinsleden kunnen tegen een
voordelig tarief ook aangesloten worden.

 Elektronische maaltijdcheques worden aangeboden t.b.v. € 8,00 per prestatie
van 07u36 waarvan € 1,09 zelf ten laste wordt genomen.

 Elektronische ecocheques worden aangeboden t.b.v. 100 € per persoon per
VTE per jaar. Je moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden om rechten te
openen.  

 Indien je je met de fiets van en naar het werk verplaatst, ontvang je hiervoor
ook een vergoeding van € 0,25/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 bruto-aanvangswedde van € 2 088,65 en een bruto-eindwedde van €
3 250,76
( per maand, 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.

 Diverse opleidingsmogelijkheden.

 2de pensioenpijler. 
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HOE SOLLICITEREN?

Bezorg je motivatiebrief samen met je uitgebreid curriculum vitae (vermeld 
duidelijk voor welke functie je solliciteert) via e-mail aan examen@kalmthout.be.

Na screening van je cv en motivatiebrief, ontvang je van ons zo snel mogelijk een
uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij de heer Sander Wijgerse, coördinator-
redder op het nummer 03 376 49 79.

Voor verdere inlichtingen kan je steeds terecht bij de dienst personeel
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  44   of  per  mail  naar
hrm@kalmthout.be

Je gegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden in de databestanden van
het  lokaal  bestuur   Kalmthout,  rekening  houdend  met  de  wettelijke
bewaartermijnen en de archiefwet.
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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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