
 
 
 

Departement Wegeniswerken 
 
STUDENTENJOB - GROENE RUIMTEN 
 
Het werk omvat vooral taken in verband met de reiniging van de groene ruimten. De duur van 
de prestaties wordt vastgesteld op 7 uur 30 per dag, van 7 uur 30 tot 15 uur 30 met een 
middagpauze van een half uur. 
 
 
STUDENTENJOB – OPENBARE REINHEID 
 
Het werk bestaat hoofdzakelijk uit het uitvoeren van verschillende reinigingsmissies, het 
gebruiken van een stootkarretje, het opvegen van de stoepen en openbare ruimten, het 
laden van voertuigen met allerlei afval, enz.  De werkuren lopen van 06u30 tot 14u30, met een 
middagpauze van 11u30 tot 12u30, voor wat betreft de ochtendploeg, en van 12u00 tot 
20u00, met een middagpauze van een half uur, voor de namiddagploeg. 
 
STUDENTENJOB – STUDIES-VERGUNNINGEN (Signalisatie) 
 
Het werk bestaat in hoofdzaak in het controleren van de directionele wegwijzers voor 
voetgangers en ander stadsmeubilair die foute richtingen aangeven omdat ze verplaatst 
werden door contact met voertuigen die op de openbare weg rijden, of na feiten van 
vandalisme. De werkuren lopen van 08u00 tot 16u00, met een middagpauze van 12u00 tot 
12u30. 
 
 

 
Departement Openbaar patrimonium 

 
STUDENTENJOB – POLYVALENTE HULPARBEIDER bij de Centrale Werkplaats 
 
Het uit te voeren werk bestaat voornamelijk uit het bijstaan van een arbeider bij het uitvoeren 
van werken in de gemeentegebouwen. De werkuren lopen van 07u30 tot 15u45, met een 
middagpauze van 12u00 tot 12u45. 
 
 
STUDENTENJOB – HULPELEKTRICIEN bij de Speciale Technieken 
 
Het uit te voeren werk bestaat voornamelijk uit het verhelpen van storingen, onderhoud en 
kleine installaties in de gemeentegebouwen, evenals het plaatsen van elektrische koffers 
en/of geluidsversterkingen op openbare plaatsen. De werkuren lopen van 07u30 tot 15u45, 
met een middagpauze van 12u00 tot 12u45. 
De studenten dient het vijfde leerjaar van het technisch secundair onderwijs in elektriciteit te 
hebben beëindigd. 
 
 
STUDENTENJOB - HULPARBEIDER bij de Speciale Technieken (leidingen van de fonteinen) 
 
Het uit te voeren werk bestaat uit het bijstaan van een arbeider bij het onderhouden en het 
herstellen van de stadsfonteinen. De werkuren lopen van 07u30 tot 15u45, met een 
middagpauze van 12u00 tot 12u45. 
 


