WETGEVENDE KAMERS
Samenstelling van een wervingsreserve van technici A3 (schilders) (m/v/x) voor de
Federale Wetgevende Kamers)
______
De Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat organiseren binnenkort een vergelijkend
examen voor de samenstelling van een wervingsreserves van technici A3 (schilders) (m/v/x).

Het Belgische federale parlement bestaat uit de Kamer van volksvertegenwoordigers en de
Senaat.
De diensten van het federale parlement bieden hoogwaardige ondersteuning, zowel bij de
parlementaire werkzaamheden als op het gebied van administratie en logistiek. Wij zien er ook
op toe dat de werkzaamheden van het federale parlement transparant en toegankelijk zijn voor
de burger. Als ambtenaren van het federale parlement handelen wij altijd in overeenstemming
met onze waarden ( gedrevenheid, integriteit, respect, teamgeest, flexibiliteit).

I.

Functiebeschrijving

De diensten Infrastructuur van de Kamer van volksvertegenwoordigers en Algemene Zaken
van de Senaat hebben een uitgebreid takenpakket.
De technici A3 (schilders) zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen van de
Kamer, de Senaat en het Huis van de Parlementsleden, waarbij ze onder meer de volgende taken
uitvoeren:
-

het onderhoud en de herstelling van de geschilderde oppervlakken van de gebouwen;
alle soorten schilderwerk ;
behangwerk (textiel, vinyl, papier);
pleisterwerk;
…

Van de kandidaten wordt verwacht dat ze :
-

-

een goede praktische en theoretische kennis van schilder-, pleistertechnieken,… hebben;
de samenstelling en de eigenschappen van verf kennen;
de schildertechnieken, de verschillende materialen en de gebruikte dragers beheersen;
de werfplek inrichten en voorbereiden, alsook het materiaal dat ter beschikking moet
worden gesteld (stellingen, afdekzeilen, schragentafel, enz.);
de staat van de te behandelen oppervlakken beoordelen en ze voorbereiden alvorens de
verflaag aan te brengen (afwassen, gaten dichten, ondergrond reinigen met een afbijtmiddel,
schuren, ...) en het juiste gereedschap voor de gekozen coatings gebruiken;
het aanbrengen van muurbekleding beheersen;
de veiligheidsregels respecteren (omgang met toxische producten);
zowel zelfstandig als in team kunnen werken;
geen problemen hebben met het werken op hoogtes;
over een basiskennis van het Frans beschikken;
bereid zijn elke opleiding te volgen die nuttig is voor de functie (bijvoorbeeld werken op
hoogtes, veiligheid, verbeteren van de talenkennis, enz.) ;
kennis van bijzondere decoratietechnieken (plaatsing van wandtextiel, speciale
verftechnieken, leggen van tapijt, …) is een pluspunt.
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II. Toelatingsvoorwaarden
De kandidaten moeten burger van de Europese Unie zijn.
Kandidaten moeten op 10 juni 2022 houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad
van het secundair onderwijs (vroegere niveau A3).
Indien de kandidaat het getuigschrift van de tweede of derde graad in « Schilderen en
decoratie » heeft, is geen enkele ervaring vereist. De leerlingen die in 2022 meerderjarig
worden en in het laatste jaar van deze studierichtingen zitten, worden tot het examen toegelaten,
onder de voorwaarde dat zij één van de genoemde getuigschriften behalen; indien zij voor dit
vergelijkend examen slagen, worden zij pas op de reservelijst gezet zodra zij hun getuigschrift
hebben behaald.
Indien de kandidaat niet in het bezit is van één van de genoemde studiegetuigschriften, moet
hij beschikken over een beroepservaring van ten minste tien jaar als schilder. Die ervaring moet
worden aangetoond met werkgeversattesten en/of attesten van werkzaamheden als zelfstandig
schilder.
In het buitenland behaalde diploma’s of studiegetuigschriften dienen als gelijkwaardig te zijn
verklaard door de daartoe bevoegde instanties, nl. door de NARIC-centra (National Academic
Recognition and Information Centres) die door de drie Gemeenschappen worden beheerd.1
III. Aanwervingsprocedure
Eerste proef :
Theoretische proef : oplossen van theoretische vragen in verband met het schildersvak.
Vereist minimum om te slagen : 25 punten op 50.
Tweede proef, bestaande uit twee delen :
Praktische proef die betrekking heeft op dezelfde specialisaties als de eerste proef. Dit deel van
het examen wordt beoordeeld op 75 punten.
Gesprek om te beoordelen of de kandidaat beschikt over een basiskennis van het Frans. Dit deel
van het examen wordt beoordeeld op 25 punten.
Vereist minimum om te slagen : 60 punten op 100.

Derde proef :
De derde proef bestaat uit een competentiegericht interview, volgens de STAR-methode.
Naast vragen over uw motivatie worden de volgende vaardigheden getest:
werken in teamverband: u schept en verbetert de teamgeest door uw standpunten en
ideeën te delen en door te helpen bij het oplossen van conflicten tussen collega's.
servicegericht handelen : u ondersteunt interne en externe klanten op een transparante,
integere en objectieve manier, biedt hun een persoonlijke service en onderhoudt constructieve
contacten.

1

www.enic-naric.net/belgium.aspx
www.enseignement.be/index.php?page=24808&navi=2087
www.naricvlaanderen.be
www.ostbelgienbildung.be/desktopdefault.aspx/tabid-2289/4467_read-32048/
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objectieven behalen : u zet zich in en geeft blijk van vastberadenheid en ambitie om
resultaten te boeken en u neemt de verantwoordelijkheid op voor de kwaliteit van het geleverde
werk.
betrouwbaarheid tonen : u handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen
van de organisatie, respecteert de vertrouwelijkheid en de verbintenissen en mijdt elke vorm
van partijdigheid.
Vereist minimum om te slagen : 60 punten op 100.
Ieder examengedeelte geldt als een schifting. Het vereiste minimum om te slagen is 60 %
gemiddeld voor de drie proeven samen. Geslaagde kandidaten worden in een statutaire
wervingsreserve geplaatst op basis van het totaal aantal punten dat zij voor de drie
examenonderdelen hebben behaald.

IV) Indiensttreding
Op de datum van hun indiensttreding moeten de geslaagde kandidaten :
-

door de bevoegde diensten medisch geschikt bevonden zijn voor de functie van technicus;
van goed zedelijk gedrag zijn;
de burgerlijke en politieke rechten genieten.

Indien er zich vacatures voordoen, worden de kandidaten in de volgorde van hun
rangschikking in de reserve opgeroepen voor indiensttreding; zij worden op proef benoemd
voor de duur van een jaar, waarna zij in aanmerking kunnen komen voor een benoeming in
vast verband. Indien de behoeften van de dienst het vereisen, kunnen de geslaagde kandidaten
eventueel ook met een arbeidsovereenkomst of een tijdelijke aanstelling in dienst worden
genomen.
V.

Prestaties en bezoldiging

Het betreft een voltijdse functie. De mogelijkheid bestaat dat uitzonderlijk ook ’s avonds en/of
tijdens het weekend moet worden gewerkt.
De bruto beginwedde varieert van 2.909,66 € tot 3.983,69 € per maand (huidige index),
naargelang van de beroepservaring van de betrokkene op het ogenblik van de indiensttreding.
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VI. Inschrijving
U dient uw kandidatuur, met uw CV en een afschrift van uw diploma (en eventueel de
verklaring van gelijkwaardigheid) en, indien nodig, met een bewijs van uw beroepservaring,
uiterlijk op 10 juni 2022 te verzenden:
-

-

bij voorkeur per e-mail naar examen@dekamer.be, met vermelding van de code
SCHILDER2022 in het onderwerp (e-mails zonder onderwerp worden als spam
beschouwd).
of per post aan de Kamer van volksvertegenwoordigers – dienst HR - Examensecretariaat,
Paleis der Natie, Natieplein 2, 1008 Brussel.

Het examensecretariaat zal de goede ontvangst van de kandidatuur bevestigen.
De Federale Wetgevende Kamers hechten veel belang aan diversiteit en willen daarom een
werkomgeving zijn waar eenieder zich volop kan ontwikkelen en zijn of haar talenten en vaardigheden
maximaal kan valoriseren, ongeacht leeftijd, gender, etnische origine, handicap, geloofsovertuiging,
politieke mening of culturele identiteit.
Mede in die context kan de praktische organisatie van het examen binnen redelijke grenzen worden
aangepast voor de kandidaten die officieel erkend zijn als persoon met een beperking en het schriftelijk
bewijs daarvan bij de inschrijving voor het examen voorleggen.

In voorkomend geval dienen alle eveneens vereiste attesten (officiële erkenning als persoon met
een beperking) bij het inschrijvingsdossier te worden gevoegd.
__________

