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Functieprofiel technisch assistent buitendienst 
 
 

1. NAAM:   
 

2. Datum in dienst:   
 

 

3. FUNCTIENAAM 
 

a. Functionele benaming: Technisch assistent buitendienst (WEGEN-TRANSPORT) 

b. Graadbenaming:  Technisch assistent 

c. Niveau:  D functie 

d. Datum opmaak:  09 oktober 2017 

 
 

4. PLAATS IN DE ORGANISATIE 
 

a. Sector: Grondgebonden zaken 

b. Afdeling:  Infrastructuur 

c. Dienst:  Dienst onderhoud openbare plaats 

d. Rapporteert aan: 

i. Functie:  Hoofdcontroleur der werken 

ii. Naam:   
 

 

5. FORMELE VEREISTEN 
 

a) Wervingswijze: 

Om aangeworven te worden op het niveau D moet je: 

• houder zijn van een diploma zoals vastgesteld als bijlage bij het statuut. 

• Slagen in een aanwervingsexamen. 

Bij bevordering: 

• Behoren tot het vast benoemd personeel of contractueel personeel dat voldoet aan de 

voorwaarden in artikel 41 §2 2° van de RPR van niveau E 

• Minimum 3 jaar niveauanciënniteit in niveau E bezitten 

• Over een gunstige evaluatie beschikken. 

• Slagen voor het bevorderingsexamen. 

b) Kennis: 

• Een grondige vakkennis bezitten van het eigen vakgebied; 

• Basiskennis op verschillende domeinen van manuele arbeid; 

• Kennis van en technisch inzicht in bepaalde specifieke taken binnen de ploeg; 

• Kennis van het juiste gebruik van toestellen, materieel, materialen en producten; 

• Op de hoogte zijn van de te volgen procedures tijdens de wachttijden. 

c) Ervaring 

d) Andere:  

e) Technische vaardigheden: 
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6. DOEL VAN DE FUNCTIE 

 
De oude afdeling Infrastructuur is voor een deel een uitvoerende dienst met eigen verantwoordelijkheden.  

Zij voeren kerntaken uit van het gemeentebestuur zoals: 

• Duurzaam onderhoud en beheer van het openbaar en het privé domein van de gemeenten… 

• Ook ondersteuning aan andere diensten zoals onderhoud gemeente gebouwen, magazijn, aankopen… 

De oude afdeling infrastructuur sluit nauw aan bij de afdeling omgeving:  mobiliteit, stedenbouw 

(verkavelingen, integraal waterbeleid, bouwprojecten…) 

 

Plaats binnen het Organogram: 

Afdeling infrastructuur wordt opgesplitst in 2 diensten: 

1. Dienst onderhoud openbare plaats 

• Afdeling infrastructuur 

• Sector grondgebonden zaken 

2. Dienst wegenis– en waterwerken 

• Afdeling infrastructuur 

• Sector grondgebonden zaken 

 

 

Overzicht medewerkers dienst onderhoud openbare plaats: 

1. 1 diensthoofd (hoofdcontroleur der werken) 

2. 2 werkleiders 

3. 8 technisch assistenten groen (waarvan 3 begraafplaats) 

4. 5 technisch assistenten wegen (waarvan 1 transport) 

5. 5 technisch assistenten reiniging 

6. 7 technisch assistenten binnendienst (waarvan 2 werkplaats, 1 magazijnier, 2 elektriciens, 2 onderhoud 

gebouwen) 

 

Cel gemeenschapswacht: 

7. 1 technisch medewerker handhaving 

8. 1 gemeenschapswachter 

 

De technisch assistent van de dienst onderhoud openbare plaats: 

• Is vanuit de eigen deskundigheid verantwoordelijk voor het afleveren van gespecialiseerde diensten 

die bijdragen tot een goede werking van de dient en/of optimale dienstverlening aan de bevolking. 

• Hij/zij werkt individueel of in groep. 

 

 

Overzicht van de 13 mogelijke resultaatgebieden voor technisch assistent dienst onderhoud openbare 

plaats: 

a) Resultaatsgebied 1:  Deelnemen aan werkoverleg 

b) Resultaatsgebied 2:  Informeel overleggen met collega’s 

c) Resultaatsgebied 3:  Deelnemen aan vorming en bijscholing 

d) Resultaatsgebied 4:  Administratieve taken 

e) Resultaatsgebied 5:  Werkvoorbereiding 

f) Resultaatsgebied 6:  Onderhoud werkplek 

g) Resultaatsgebied 7:  Verplaatsingen naar de plaats van opdracht 

h) Resultaatsgebied 8:  Opdrachten in verband met onderhoud groen 

i) Resultaatsgebied 9:  Opdrachten in verband met onderhoud wegen, riolering, voet- en fietspaden, 

aanhorigheden… 

j) Resultaatsgebied 10:  Opdrachten in verband met reiniging 

k) Resultaatsgebied 11:  Winterdienst (strooien…) 
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l) Resultaatsgebied 12:  Transport (containers…) 

m) Resultaatsgebied 13:  Uitvoeren van begrafenissen en ontgravingen 

 

Van de technisch assistent wordt verwacht dat hij/zij de flexibiliteit en vaardigheid bezit om ingezet te worden 

binnen andere ploegen voor opdrachten die niet tot de strikte inhoud van de functie behoren 
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7. RESULTAATGEBIEDEN (Resultaatsgebieden en taken van de functie) 

 

Gelieve de resultaatgebieden en de taken SMART te formuleren 

 

a) Resultaatsgebied 1:  Deelnemen aan werkoverleg 

 

 

b) Resultaatsgebied 2:  Informeel overleggen met collega’s 

 

 

c) Resultaatsgebied 3:  Deelnemen aan vorming en bijscholing 

 

 

d) Resultaatsgebied 4:  Administratieve taken 

Taak 1: 

• Afmelden bons, 

Taak 2: 

• Aanvragen verlof 

Taak 3: 

• Aanvragen van materiaal… 

 

 

e) Resultaatsgebied 5:  Werkvoorbereiding 

Taak 1: 

• Verzamelen materiaal en materieel 

Taak 2: 

• Afhalen van materiaal… 

 

 

f) Resultaatsgebied 6:  Onderhoud werkplek 

Taak 1: 

• Opruimen werkplek 

Taak 2: 

• Onderhoud materieel… 

 

 

g) Resultaatsgebied 7:  Verplaatsingen naar de plaats van opdracht 

 

 

h) Resultaatsgebied 9:  Opdrachten in verband met onderhoud wegen, riolering, voet- en fietspaden, 

aanhorigheden… 

Taak 1: 

• Plaatsen en onderhoud van signalisatie, wegmarkeringen, … 

Taak 2: 

• Onderhoud en herstellingen van waterslikkers 

Taak 3: 

• Plaatsen en onderhoud van schuilhuisjes 

Taak 4: 

• Nazicht, herstelling en ontstoppen van rioleringen… 

Taak: 

• Aanleg van bestrating 
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i) Resultaatsgebied 11:  Winterdienst (strooien…) 

Taak: 

• Strooidienst 

Taak: 

• Wachtdienst 

 

 

j) Resultaatsgebied 12:  Transport (containers…) 

Taak: 

Werken met kraan 

Taak: 

Behandeling containers 
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8. COMPETENTIEPROFIEL (zie hiervoor het competentiewoordenboek) 

 

a) KERNCOMPETENTIES 

 

• Klantgerichtheid 

Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende 

soorten klanten onderkennen en er gepast en correct op reageren. 

• Te behalen niveau:  NIVEAU 3 

o Je onderneemt binnen de mogelijkheden van de eigen functie, acties om de dienstverlening 

aan klanten te optimaliseren. 

o Je onderneemt acties om voor de klant de meest geschikte oplossing te bieden bij vragen 

en problemen die minder voor de hand liggen. 

• Startniveau:  NIVEAU 1 

o Je reageert vriendelijk, gepast en op correct op de voor de hand liggende vragen van 

klanten. 

 

 

• Integriteit 

Je handelt vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, 

correctheid en transparantie, uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen. 

• Te behalen niveau:  NIVEAU 2 

o Je brengt sociale en ethische normen in de praktijk. 

• Startniveau:  NIVEAU 1 

o Je handelt correct en respectvol ten aanzien van jouw omgeving en van de bestaande regels 

en afspraken. 

 

 

• Samenwerken: 

Met het oog op het algemeen belang een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op het 

niveau van een dienst, afdeling of de organisatie, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is. 

• Te behalen niveau:  NIVEAU 2 

o Je helpt anderen en pleegt overleg. 

• Startniveau:  NIVEAU 1 

o Je werkt mee, informeert anderen, respecteert de afspraken en zorgt mee voor een goede 

werksfeer. 

 

 

• Resultaatgerichtheid 

Acties en beslissingen die zich richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten. 

• Te behalen niveau:  NIVEAU 2 

o Je formuleert uitdagende, maar haalbare doelstellingen en zet zich ten volle in om deze te 

bereiken. 

• Startniveau:  NIVEAU 1 

o Je werkt gericht en actief aan het bereiken van de vooropgestelde doelen. 
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b) COMPETENTIES VOOR DE FUNCTIEFAMILIE  

 

Functiefamilie:  Technisch assistent 

 

• Competentie 1:  Veilig werken 

Je denkt en handelt veiligheidsbewust zodat uw eigen veiligheid en die van anderen bij de uitvoering 

van jouw opdracht gewaarborgd is. 

• Te behalen niveau:  NIVEAU 2 

o Je werkt autonoom met specifiek materiaal, producten of machines en geeft aan je directe 

medewerkers richtlijnen, aanwijzingen of instructies inzake veiligheid. 

• Startniveau:  NIVEAU 1 

o Je leeft de algemene veiligheidsvoorschriften verbonden aan jouw concrete opdracht na. 

 

 

• Competentie 2:  Nauwgezetheid 

De taken worden op ordentelijke wijze en met zin voor detail volbracht, ook onder verhoogde druk.  

Er wordt met materialen en de werkplaats gepast omgaan. 

• Te behalen niveau:  NIVEAU 3 

o Je blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren. 

o Je geeft richting op het niveau van processen en structuren. 

• Startniveau:  NIVEAU 1 

o Je draagt zorg voor materialen en werkomgeving en/of gaat ordelijk te werk. 

 

 

c) FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES  (Minimum 2, maximum 4 competenties) 

 

• Competentie 1:  Plannen 

Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteit bepalen bij het aanpakken van de eigen taken of 

problemen en die van anderen. 

• Te behalen niveau:  NIVEAU 2 

o Je plant het eigen werk effectief en dat van anderen effectief. 

• Startniveau:  NIVEAU 1 

o Je plant het eigen werk effectief. 

 

 

• Competentie 2:  Probleemanalyse 

Doordringen tot de kern van een probleem middels een grondige (informatie- en vragen) analyse.  

Het probleem kent een oorzaak-gevolg relatie en wordt in een breder verband geplaatst. 

• Te behalen niveau:  NIVEAU 2 

o Je legt verbanden en ziet oorzaken en gevolgen. 

• Startniveau:  NIVEAU 1 

o Je ziet de essentie van het probleem middels een grondige informatie- en vragenanalyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Competentie 3:  Communiceren 
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Informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen. 

• Te behalen niveau:  NIVEAU 2 

o Je verzorgt de interactie 

• Startniveau:  NIVEAU 1 

o De boodschap wordt correct en begrijpelijk verwoord. 

 

 

• Competentie 4:  Flexibel gedrag 

Je past jouw gedragsstijl en werkwijze aan een verandering qua omgeving, opdrachten, 

verantwoordelijkheden 

• Te behalen niveau:  NIVEAU 3 

o Je past jouw gedrag doelgericht aan om de gestelde doelen beter, sneller en efficiënter te 

kunnen bereiken. 

o Je blijft soepel en doelgericht functioneren in situaties die bijzonder onderhevig zijn aan 

veranderingen. 

• Startniveau:  NIVEAU 1 

o Je past jouw aanpak en/of gedrag aan indien de concrete situatie dit vereist. 

 

 

 

9. AANVULLINGEN 

 

o Kennis van functie-eigen software eigen aan de dienst 

o Voortdurend verbeteren eigen vakgebied 

o Plannen en organiseren / helikopterzicht bewaken 

o Kennis van procesmatig werken 

o Mondelinge en schriftelijke vaardigheden 

o Beheersing en opvolging van de eigen technische vaardigheden en kennis 

o Kennis doorgeven aan (eigen) medewerkers 

o Omgaan met stress 

 

 


