
Vacature ratten- en exotenbestrijder 
 

De besturen van de Middenkustpolder en de Westkustpolder 

gaan over tot het inrichten van een examen, in het Nederlands, voor de aanwerving per 
polder van een fulltime ratten- en exotenbestrijder.  

 
Profiel: 
Je houdt van het buitenleven en natuur- en watergerelateerde werken. 

Je spoort ratten (muskusratten, bruine en zwarte ratten) op in de nabijheid van de 
onbevaarbare waterlopen, je bestrijdt ze door het gebruik van de gepaste 

bestrijdingsmaterialen en rapporteert de vangsten schriftelijk of met een digitale applicatie;   
Je bestrijdt tevens de zorgwekkende invasieve uitheemse plantensoorten, zoals 
reuzeberenklauw, grote waternavel, parelvederkruid, waterteunisbloem, … 

Je hebt inzicht in topografische kaarten en veldoriëntatie;  
Je kan de gepaste bestrijdingsmaterialen aanmaken, opstellen en correct en veilig werken 

met toestellen en gereedschap. (o.a. bosmaaier, kettingzaag); 
 

Toelatingsvoorwaarden: 
Er zijn geen specifieke diplomavereisten; 
Je bezit een rijbewijs B, je kan zwemmen en met een kano varen; 

Je bent medisch geschikt voor het uitoefenen van deze job en hebt een prima fysieke conditie 
om gedurende meerdere uren te werken over oneffen terrein, in en langs beken en grachten. 

Je bent sociaalvaardig, je toont inzet en je bent gedreven in je werk; 
Je slaagt voor de selectieprocedure. 
 

De polders bieden: 
Een boeiende job in voltijds dienstverband (38u/week); 

Een wedde bepaald volgens provinciale salarisschalen niveau D - relevante werkervaring 
wordt mee in rekening gebracht - aangevuld met extralegale voorwaarden. 
Dienstwagen, materiaal en kledij voor de uitvoering van de job. 

 
Curriculum vitae samen mét motivatiebrief moeten toekomen uiterlijk op vrijdag 

15/12/2020 om 12:00 uur bij: Regionaal Comité Rattenbestrijding IJzer, Dorp 29, 8690 
Alveringem, per post of per mail naar ines@westkustpolder.be. 
 

Duid aan welke polder uw voorkeur geniet: 
 

O  Middenkustpolder                             O  Westkustpolder 
 

                                       
     Rochesterlaan 4 C                   Dorp 29 
     8470 Gistel                            8690 Alveringem 

     057 27 84 77                                      058 31 46 53 
 

Op basis van de ingestuurde Cv’s en motivatiebrieven volgt de selectieprocedure bestaande 
uit een theoretische en een praktische proef (datum en plaats worden later meegedeeld). 
Er wordt een werfreserve aangelegd. 
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