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WEGENARBEIDER 

BIJ LOKAAL BESTUUR BERLAAR 

 

Jouw job in het kort 

Als arbeider op de dienst wegen zorg je er samen met je ploeg voor dat Berlaar elke dag weer een tikkeltje beter 

wordt. De aanleg en het onderhoud van de wegen behoort mee tot je takenpakket. Dat kan gaan van beperkt 

asfalteren van wegen over het onderhoud van fiets- en voetpaden tot het plaatsen van zitbanken en het aanleggen 

van opritten. 

Je haalt veel voldoening uit je job door je flexibel op te stellen en snel dringende problemen op te lossen. Omdat alle 

wegen, voet- en fietspaden in Berlaar dagelijks gebruikt worden, maak je zo voor veel inwoners een merkbaar 

verschil. Je kan ook ingezet worden voor andere opdrachten zoals ondersteuning op de kerkhoven, zout strooien, 

ondersteuning bij logistieke activiteiten,… 

Een lokaal bestuur staat ten dienste van alle inwoners, een klantgerichte en klantvriendelijke ingesteldheid zijn dan 

ook een noodzakelijke voorwaarde om deel uit te maken van onze dienstverlening. 

Wat mag je verwachten? 

Je komt terecht in een gedreven ploeg van 30 medewerkers en mag je verwachten aan een afwisselende, 

uitdagende job met verantwoordelijkheid. Je staat elke dag in contact met mensen en vervult een maatschappelijk 

waardevolle functie. 

Berlaar is een landelijke gemeente, kleiner in omvang, maar groots in gezelligheid en ambitie. Die ambitie vertaalt 

zich ook in onze vlotte manier van werken. 

In je loonzakje vind je als arbeider wegen een bruto bedrag van 2.040,06 euro. Dat kan nog oplopen door de 

professionele ervaring die je meebrengt naar Berlaar. Verder voorzien we een fietsvergoeding (24 cent), 

maaltijdcheques (8 euro) en een hospitalisatieverzekering. Er wordt een wervingsreserve van twee jaar aangelegd. 

Aanwervingsvereisten en selectieprocedure 

Beschik je over een rijbewijs B? En wil je dolgraag deel uitmaken van onze ploeg? Dan leiden jouw wegen naar 

Berlaar! 

Solliciteren kan door je curriculum vitae met foto, motivatiebrief en een recent uittreksel model 1 uit het 

strafregister (niet ouder dan 3 maanden) te bezorgen via personeel@berlaar.be , per post naar het college van 

burgemeester en schepenen – Markt 1, 2590 Berlaar of via persoonlijke afgifte aan het onthaal van het 

gemeentehuis (Markt 1, 2590 Berlaar). Solliciteren kan tot en met 22 mei 2022. 

 

De aanwervingsproeven bestaan uit een schriftelijk afgenomen praktische proef en een mondelinge proef. De data 

hiervoor worden later nog bepaald.  

Tijdens deze proeven beoordelen we de kennis, vaardigheden en attitudes die belangrijk zijn voor deze functie. Die 

lees je uitgebreid in de functiebeschrijving die je vindt op www.berlaar.be/vacatures 

Om te slagen, moet je ten minste 50% behalen op elke selectietechniek en 60% op de gehele selectie. 

Vragen? Neem gerust contact op met de personeelsmedewerkers via 03 410 19 00 (vragen naar de 

personeelsdienst) of via personeel@berlaar.be. 


