
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 163.176 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 
APRIL 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

Ontwerp van selectiereglement voor de selectie van een hoofd- 
scheepstechnicus (rang C2) voor het departement Leefmilieu en In- 
frastructuur (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap). 



vervolg protocol nr. 163.176 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands 
Beleid en Europese Aangelegenheden, voorzitter; 

2. de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele- 
genheden, Ambtenarenzaken en Sport. 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 

de heer Hilaire Berckmans 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Dien- 
sten die onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare 
Diensten en de ACV-Transport en Communicatie groepeert, verte- 
genwoordigd door: 

de heer Stefaan Van de Kerckhove 

anderzijds, 
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Werd een eenparig akkoord bereikt over bijgaand Ontwerp van selec- 
tiereglement voor de selectie van een hoofdscheepstechnicus (rang 
C2) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap), mits rekening wordt gehouden met het 
volgende. 

De afgevaardigden van de twee representatieve vakbonden betreuren 
dat voor deze functie die zich situeert op niveau C o.a. een HOKT- 
diploma wordt gevraagd. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

De Voorzitter, 

-- 

Patrick Dewael, 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van Fi- 
nanciën, Begroting, Buitenlands Be- 
leid en Europese Aangelegenheden 

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 
Diensten 

Jo5sn Sauwens 
Vlaams minister van 3r~nenlandse 
A~riqeleyenherxi'ri, Rmbt enarei-iza ken en 
sport 



/ 

SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID 

S E L E C T I E R E G L E M E N T  

SELECTIE VAN EEN HOOFDSCHEEPSTECHNICUS (RANG C2) VOOR HET DEPARTEMENT 
LEEFMILIEU EN INFRASTRUCTUUR (MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP). 

EXAMENNUMMER : ANV01020 UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM : 19 MEI 2001 

Een reserve van geslaagden van mannelijke en vrouwelijke Nederiandstalige hoofdscheepstechnici 
(RANG C2) wordt aangelegd voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur - administratie 
Watenvegen en Zeewezen - afdeling Vloot (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap). 

De reserve van geslaagden blijft 2 jaar geldig. 

1. FUNCTIEBESCHRIJVING EN - VEREISTEN 

l. 1. Situerinq 

Het departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN) is met zijn 6000 personeelsleden het grootste 
departement van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het staat in voor een coherente en 
geïntegreerde benadering op alle raakvlakken van leefmilieu en infrastructuur, en dit zowel in zijn 
beleidsvoorbereidende als in zijn beleidsuitvoerende activiteiten. 

De opdrachten van het departement LIN situeren zich op het vlak van de verbetering van het leefmilieu, de 
bescherming van de natuur en het erfgoed, de ruimtelijke ordening, het verkeer en het vervoer. 

Momenteel zijn er functies voor hoofdscheepstechnicus vacant voor de afdeling Vloot van de administratie 
Waterwegen en Zeewezen. 

De afdeling Vloot is onder meer belast met de volgende taken 

"!q9qWCX h vervoeren van loodsen naar en van de te kgkg,- schepen ; 
verstrekken van logies voor loodsen op zee en aan de wal ; 
markeren en signaleren van vaarwegen op zee en op de Schelde ; 
ter beschikking stellen van bemande, bedrijfsklare vaartuigen ; 
hulp verlenen bij noodgevallen op zee ; 
overzetboten inzetten op de Schelde en op andere scheepvaarhivegen. 

De zetel van de afdeling Vloot bevindt zich te Oostende, met daarnaast vestigingen in Antwerpen, Zeebrugge, 
Nieuwpoort en in Vlissingen (Nederland). 

De standplaats van de hoofdscheepstechnici bevindt zich iwQostende. 

1.2. Functiebeschriivinq 

De hoofdscheepstechnicus aan boord van een schip is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de elektro- 
mechanische uitrusting en de bediening van de machine. 

Daarnaast staat hijlzij in voor de planning, de organisatie, de uitvoering, de goede werking en de opvolging 
van het onderhoud en de herstellingen van de mechanische, elektrische, hydraulische en pneumatische 
inrichtingen aan boord, teneinde ten allen tijde de veiligheid en de goede werking te verzekeren. 

HijIZij verzorgt, samen met zijnlhaar hiërarchische meerdere(n), de briefings en staat in voor de administra- 
tieve taken van zijnlhaar machineafdeling. Het bijhouden van de inventaris aan boord van de schepen behoort 
eveneens tot zijnlhaar takenpakket. 



3. SELECTIEPROCEDURE 

3.1. Eventuele voorselectie ' 
In functie van het aantal sollicitaties kan er een schriftelijke enlof computergestuurde voorselectie georga- 
niseerd worden (duur : 3 uur). 

Tijdens deze voorselectie zal gepeild worden naar de vertrouwdheid met en de kennis over het werkveld enlof 
het redeneer- en organisatievermogen van de sollicitanten. De selectiecommissie stelt op basis van de 
uitslagen voor de voorselectie het aantal tot de eigenlijke selectie toe te laten sollicitanten vast. 

De voor deze voorselectie behaalde punten zullen in geen geval in aanmerking worden genomen bij het 
opmaken van de rangschikking van de geslaagden voor de eigenlijke selectie. 

3.2. Selectie 

De eigenlijke selectie zal gebeuren aan de hand van een vergelijkende selectie die bestaat uit : 

- Schrifteliik aedeelte (duur 2 uur) 

Het opstellen van een verslag over een probleem dat verband houdt met de functie en waarover de 
gegevens tijdens dit selectiegedeelte aan de sollicitanten worden bezorgd. 

Om te slagen, moeten de kandidaten ten minste 12 punten op 20 behalen. 

- Comuuteraestuurd, mondelina en praktisch gedeelte 

Com~utercie~tuurd en schrifteliik qedeelte (duur 2 uur) 

De sollicitant zal een computergestuurde persoonlijkheidsvragenlijst en een schriftelijke biografische 
vragenlijst invullen. 

Dit gedeelte geldt enkel als informatie bij het volgende gedeelte en is dus niet selectief. De verkregen 
gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld door de jury. 

Mondelina en praktisch iedeelte (duur onaeveer 45 minuten) 

Interview en praktische proef waarbij de overeenstemming van het profiel van de sollicitanten met de 
specifieke vereisten van de functie wordt nagegaan (zie l .3), evenals hun motivatie en hun interesse voor 
het werkterrein. De sollicitanten krijgen voldoende tijd om het praktische gedeelte voor te bereiden. 

Om te slagen, moeten de kandidaten ten minste 24 punten op 40 behalen. 

4.1. Toelatinasvoorwaarden te vervullen OV de datum van de wervinq 

- burger van de Europese Unie zijn ; 
- een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking ; 
- de burgerlijke en politieke rechten genieten ; 
- aan de dienstplichtwetten hebben voldaan , 
- de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. 

' Overeenkomstig het bepaalde in art V1 13. 5 I van het Vlaams personeelsstatuut kan de leidend ambtenaar van de 
administratie Ambtenarenzaken, wanneer h#z# oordeelt dat het aantal ingeschreven sollicitanten dat rechtvaaftligt, aan het 
programma van de vergelijkende selectie een voorselectie toevoegen. 



6. SOLLICITATIE : TEN LAATSTE OP 19 MEI 2001 

De sollicitatie voor de selectieprocedure is gratis en kan per brief, fax of via de Selor-website. 

SELOR 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

Afdeling Wewingen en personeelsbewegingen 
Cel werving Vlaamse Gemeenschap - SELOR 

Boudewijnlaan 30 
1000 Brussel 

tel : 021553 59 45 (inlichtingen) 
fax : 021553 52 O0 

Selor-website : http:lEwww.selor.be 
e-mail : ohislena.debaets@azf.vlaanderen.be 

U vermeldt naam, voornaam, geboortedatum, volledig adres, rijksregistemummer, het refertenummer 
(ANV01020) en de benaming van de selectie en de correcte benaming van uw diploma. 

Gelieve tevens samen met uw sollicitatie een kopie van uw diploma op te sturen. 

Uw sollicitatie zal per brief bevestigd worden. 

7. OPENBAARHEID VAN BESTUUR 

Gelet op de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur kunnen de sollicitanten om inzage of 
mededeling in afschrift vragen omtrent hun sollicitatie. Er kan uitsluitend ingegaan worden op aanvragen die 
schrifteliik worden ingediend binnen een termiin van 3 maanden na de schriftelijke mededeling van het 
resultaat. 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité X V I I I  Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams gewest 

Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aaz-sa@vlaanderen.be 

Nota voor de heer Patrick Dewael 
Minister-president van de Vlaamse regering en 
Vlaams minister van Financiën, Begroting, 
Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden 
t.a.v. de heer Dirk Vanderpoorten 
onderhandelaar 
Martelaarsplein 19 
1000 Brussel 

uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 

vragen naar / e-mail telefoonnummer datum 
Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Betreft : Vergadering van 23 april 2001 

Hierbij gaat, ter ondertekening, het protocol nr. 163.176. 

I 

\)V-> Lutgart De Buel 
secretaris 

brvzprt 


