
 

 

 

 

 

 

Functiebeschrijving 
 

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS 

Functiebenaming Technisch medewerker 
Niveau C 
Salarisschaal C1-C3 
Aanmaakdatum 3/02/2017 

 

2. PLAATS  IN HET ORGANOGRAM 

Behoort tot de afdeling Grondgebiedszaken 
Behoort tot de dienst Openbaar domein, verkeer en mobiliteit 
Staat onder leiding van en 
rapporteert aan 

industrieel ingenieur       

Bij afwezigheid van deze laatste aan afdelingshoofd       
Geeft leiding aan / 

 

3. DOEL VAN DE FUNCTIE 

Bewaken, toezicht en controle uitoefenen met het oog op het functioneel-operationeel beheer van 
het openbaar domein, in het bijzonder wegenispatrimonium. Administratieve en technische 
ondersteuning bieden i.k.v. infrastructuurwerken, verkeerstechnische en mobiliteitsvraagstukken.  

 
4. FUNCTIEINHOUD 

 T.a.v. het beleid: 
o Toezicht houden op en functioneel-operationeel beheer van het openbaar domein 

- opvolgen van werken in eigen regie en op werken door derden aan de 
 infrastructuur 
- toezicht en controle op inname van het openbaar domein 

o Verrichten van veldwerk met het oog op het behalen van de doelstellingen 
o Bewaken van de goede staat en beheerondersteuning van wegenis, verkeers-

infrastructuur en watergebonden voorzieningen 
o Beheer van gebruik van het openbaar domein 
o … 

 
   



 

 T.a.v. burger: 
o een adequaat, kwaliteitsvol en klantvriendelijk antwoord bieden op de meldingen, 

klachten en dossierafhandeling binnen het domein van publieke ruimte, in het 
bijzonder met betrekking tot de kwesties van de dienst 

o opvolgen van communicatie naar burgers over werken aan het openbaar domein; 
o klantvriendelijke dienstverlening bij de ontlening van verkeerssignalisatie i.s.m. 

secretariaat GGZ en dienst feestelijkheden verkeer en signalisatie; 
o … 

 
 T.a.v. het personeel: 

o Administratief en technische ondersteuning van het diensthoofd openbaar domein, 
verkeer en mobiliteit m.b.t. infrastructuurwerken (weg- en waterbouwkunde), 
verkeerstechnische en mobiliteitsvraagstukken, o.a.: 
- ramen van werken in eigen regie en kleinere opdrachten, nacalculatie en nazorg 
- opmaken van ontwerpen, technische uitvoeringsplannen, technische bestekken 
 m.b.t. rioleringen, openbare wegenis, kunstwerken, bodemerosiewerken, 
 waterbeheersingswerken, waterwegen en grachten voor werken in eigen regie en 
 kleinere uitbesteedde investeringsopdrachten zoals structureel onderhoud wegen, 
 voetpaden, fietspaden…; 
- opvolging van de uitvoering van onderhoudswerken en realisatie van verkavelingen; 
- schadedossiers opmaken voor schade toegebracht aan het openbaar domein; 
- deelnemen aan (werf)vergaderingen en bijwonen van opleveringen; 
- technische studies (opmetingen, berekeningen,…) uitvoeren; 
- toezicht en controle op wegomleggingen 

o Data verzamelen over publiek domein en aanhorigheden, o.a.: 
- opmetingen (digitaal) in kaart brengen; 
- opmeten en inventariseren van wegenis, rioleringen, beken, grachten, 
 verkeersborden, … en intekenen in GIS-toepassingen; 

o Bijspringen van collega’s bij noodwendigheden 
o … 

 
 T.a.v. leveranciers, externe personen en instanties: 

o Liaisonfunctie tussen het stadsbestuur en de burger, instellingen en bedrijven 
o Vertegenwoordiging van het stadsbestuur en verdediging van beleidsbelangen 
o Onderhouden van contacten met externe stakeholders en externe instanties; 
o Bewaken van synergiën tussen werken uitgevoerd door verschillende actoren; 

 
 

5. FUNCTIEPROFIEL 

Kennis bij aanwerving rijbewijs B 
basiskennis autocad en GIS-toepassingen 
goede praktijkkennis van bouw- en wegenbouwtechniek en -
technologie 
 

Kennis tijdens de 
loopbaan 

Kennis van de wet op de overheidsopdrachten 
Kennis van de GIS-toepassingen 
Kennis van de procedures inzake werking lokale overheden 
Basiskennis gemeentedecreet 
 

 

6. COMPETENTIES 



 

 Voortgangscontrole 
De voortgang van processen en taken opvolgen in de tijd. 
 

 Integriteit 
Algemeen aanvaarde sociale en ethische normen volgen. 
 

 Samenwerken 
Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen 
of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van 
particulier belang is. 
 

 Sociale vlotheid 
Zich zonder moeite onder andere mensen begeven, gemakkelijk op anderen toestappen en 
zich in gezelschap mengen. 

 Bedrijfsidentificatie 
Het opkomen voor en verdedigen van organisatiebelangen bij anderen 
 

 Nauwkeurigheid 
Uit eigen beweging een taak tot in de kleinste details weergeven. 
 

 Probleemanalyse 
Het dulden van problemen in zijn verbanden en het op een systematische wijze op zoek gaan 
naar bijkomende informatie om het probleem op te kunnen lossen. 
 

 Klantgerichtheid 
Acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne en externe klanten 
ook wanneer deze niet rechtstreeks geuit worden. 
 

 Initiatief 
Uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen. 

 

 

  


