
Het Bestuur van de Nieuwe Polder van Blankenberge gaat over tot de aanwerving van een 
Technisch medewerker / Exotenbestrijder  (m/v) 

 
De Nieuwe Polder van Blankenberge is een lokaal openbaar bestuur met als taak de zorg voor het beheer, het 
behoud en het herstellen van de watersystemen overeenkomstig de beginselen van het integraal waterbeleid. De 
Polder is bevoegd voor de kwantitatieve waterhuishouding op het grondgebied van Blankenberge, Bredene, 
Brugge, De Haan, Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke. 
De plaats van tewerkstelling is de ganse omschrijving van de polder met als basis het Polderhuis te 8377 Houtave. 
 
Functieomschrijving 
- Je spoort ratten (muskusratten, bruine en zwarte ratten) en andere invasieve organismen op in de nabijheid 

van de onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de Nieuwe Polder van Blankenberge en bestrijdt ze. 
- Je signaleert en bestrijdt invasieve uitheemse plantensoorten. 
- Je maakt de gepaste bestrijdingsmaterialen. 
- Je volgt de aangeboden bijscholing. 
- Je rapporteert de vangsten en neemt deel aan de vergaderingen aangaande ratten- en exotenbestrijding. 
- Je hebt kennis van reglementeringen op vlak van veiligheid, gebruik van bestrijdingsmiddelen en gevaarlijke 

stoffen of bent bereid deze te behalen. 
- Op vraag help je de sluismeester bij de uitvoering van allerhande onderhoudswerken zoals onder meer het 

maaien van openbare domeinen rond waterlopen en kunstwerken, beperkt onderhoud van bomen, 
onderhoud van het kantoorgebouw enz. 

- Je kan correct en veilig werken met machines, toestellen, gereedschap, alsook het juist onderhouden ervan 
(o.a. bosmaaier, kettingzaag) 

- Je werkt grensoverschrijdend samen met collega’s van steden en gemeenten, provincies, enz. 
- Je werkt nauwgezet samen en overlegt met de Sluismeester, de Ontvanger-Griffier, de Dijkgraaf en het 

Bestuur. 
 

Vereiste specifieke kennis en vaardigheden 
- Bij voorkeur ben je woonachtig in en ken je het gebied, heb je belangstelling voor waterlopen en hun ecologie; 
- Je geniet de burgerlijke en politieke rechten en kunt een attest van goed gedrag en zeden voorleggen. 
- Je bezit het rijbewijs B. 
- Je spreekt goed Nederlands en kan zowel mondeling als schriftelijk communiceren. 
- Er zijn geen specifieke diplomavereisten. 
- Je slaagt voor de selectieprocedure. 
- Je bent medisch geschikt voor het uitoefenen van deze job. 
- Je hebt een goede fysieke conditie en bent bestand om gedurende meerdere uren in ”weer en wind” te 

werken in en langs waterlopen door velden en weiden. 
- Je kan (bij voorkeur) zwemmen; met een kano varen. 
- Je bent sociaalvaardig, toont inzet en bent gedreven in je werk. 
- Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie. 
- Je hebt een groot veiligheidsbesef en kan goed risico’s inschatten. 
- Je stemt je werkwijze en aanpak af om je doelen te bereiken. 
- Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om 

deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken. 
- Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten. 
 



Aanbod 
- Salarisschaal D-niveau. 
- Voltijds contract van onbepaalde duur. 
- Anciënniteit kan gevaloriseerd worden (max. 10 jaar). 
- Groepsverzekering. 
- Hospitalisatieverzekering. 
- Dienstwagen ter beschikking. 
- Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor een termijn van 1 jaar (verlengbaar). 

 
Procedure 
Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, bezorg dan uiterlijk 2 februari 2020 je kandidatuur 
met je curriculum vitae aan ben.demeyere@polderblankenberge.be of per post aan kapellestraat 36, 8377 
Houtave. 
 
Contact 
Nieuwe Polder van Blankenberge  
t.a.v. Ben Demeyere,  
Kapellestraat 36,  
8377 Houtave. 
Tel. 050/32.17.90 
e-mail: ben.demeyere@polderblankenberge.be . 
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