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MANAGEMENT DIENST

BERICHTAAN HET GEMEENTEPERSONEEL

Betreft : openbare oproep tôt kandidaten voor de functie van Gemeentesecretaris,per mandaat voor een
période van 8 jaar..

De aanwervingsvoorwaarden zijn de volgende :
.

de Belgischenationaliteithebben;

.

Blijk geven van gedrag dat aan de eisen van debeoogde functie beantwoordt; hetpassende
gedrag zal worden geverifieerd aan de handvan een uittreksel uit het strafregister dat met
ouder is dan drie maanden;

.

In het bezit zijn van :

o

de graadvan Master (ofgelijkgesteld diploma) nahet beëindigenvan een 2e studie
cyclus waarvan het niveau ten minste 60 studiepunten bedraagt, afgegeven door een
universiteit (met mbegripvande aaneenuniversiteitverbondenscholenofde
instelliûgen die door de wet ofeen decreet daarmee gelijkgesteld worden), een
Hogeschool, een instelling voor hoger onderwijs opgericht, gesubsidieerd oferkend
door de Staatofdoor eenvan de Gemeenschappen, eenhogeschoolvoor dekunsten of

eenjury opgericht door de Staat ofdoor een van de Gemeenschappen, ofelke
academischegraadvandetweedecyclus die is verkregenkrachtensbepalingendie
voorafgaan aandie welke op de datum van inwerkingtreding van dezevoorwaarde
van toepasslng zyn;

o

een getuigschrift dat wordt afgegeven aanwie de studies van het polytechnisch
gedeelte ofhet département sociale enmilitaire wetenschappen van de Koninklijke
Militaire Académieheeft voltooid en die de titel vanburgerlijk ingénieurofdie van

licentiaat-majoormagvoeren, ofgetuigschriftendievereistzijnvoor de aanwervmg
voor functiesvan niveauA in de staatsadministraties, ofeen diploma ofgetuigschrift

datwordtafgegevennavoltooimgvaneenvolledige cursusbestuurswetenschappen
overeenkomstig het minimumprogramma datbij Koninklijk besluit is vastgesteld
.

Voldoenaande voorwaardenbetreffendetalenkennis, overeeiikomstig de wetgevinginzake

het gebruik van talen in bestuurszaken, op het tijdstip van indiensttreding;
.

Slagen voor het aanwervmgsexamen :

A. Eliminerendeschriftelijkeproefover de algemenevorming
maximum duur :3h

Synthèse en kritische commentaar van een voorà-acht over een algemeen onderwerp, temniniste op
niveauvanhethogersecundaironderwijsenin relatietôt deuit te voeren fùnctie.
Het werkomvatdeanalyse,deverwerkingen de oplossingvaneenbeleidsprobleemdatzoukunnen
voorkomen in de administratie met mogelijke infonnatie zowel naarbinnen aïs naar buiten alsook het
testen van de leidmggevende capaciteiten op strategisch niveau.
Te behalen minimum : 40/80 punten

B. Schriftelijke eliminerendeproefovervolgendemateries
- Grondwet

- Administratiefrecht
- Gemeentewet

- Gemeentelijke fînanciën
- Burgerlijk recht
- Wet op de openbaremarkten
Te behalen minimum : 30/60 punten
C. Conversatieproef

Gesprek dat de verdediging van dehierboven aangehaalde onderwerpen omvat en dit in eenbreder
kadervoor eenjury die de kandidaat ondervraagt aver de noodzakelijke bekwaamheden die vereist
zijn voor de fùnctie alsook aver zijn visie over de dagelijkse leiding van de admimstratie.
Gesprek van de hak op detak aver onderwerpen van diverse aardzoals actualiteit, juridische
onderwerpen, economische en sociale problemen, algemene literaire- en kunstkennis
Tussenhet slagenvandetweedeeliminerendeproefB en dederdeproefC zalu eenvisierapport
dienenop te stellen.
maximumduur : 30 min

Te behalenminimum : 30/60punten
vereist minimum : 60% in totaal

Indien u intéressé heeft voor de functie, gelieve een getekende motivatiebriefen cv + copie diploma te
sturenten laatste op 02/10/2022:

Ferpost naar: Gemeentebestuur Sint-Jans-Molenbeek tnv. Collège van Burgemeester en Schepenen,
GraafvanVlaanderenstraat20-1080Brussel of per mail naar : maelbrecht molenbeek.irisnet.be.
De data voor de verschillende eliminerende proeven zijn : 18/10-07/1 1-22/11

Op last .
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