
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Aanwervingsprocedure voor de functie van 
 

1 voltijds diensthoofd gebouwen afdeling Infrastructuur en technische diensten 
(A1a-A3a of B4-B5) (m/v) 

Voltijds - in contractueel verband voor onbepaalde duur 

 + samenstelling wervingsreserve 3 jaar 

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXqfOv-L7QAhVIbBoKHc2JBooQjRwIBw&url=http://www.techniekacademie-menen.be/&psig=AFQjCNFB2_3NEI4N04vMhu56ONx31bp19w&ust=1479992640554455


 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad MENEN gaat over tot vacantverklaring bij 

wijze van aanwerving van 1 voltijds diensthoofd gebouwen afdeling Infrasctructuur en 

technische diensten (A1a-A3a of B4-B5)(m/v) en organiseert hiertoe een vergelijkend 

aanwervingsexamen. De aanwerving gebeurd in in contractueel verband voor onbepaalde duur. 

 

1. Aanwervingsvoorwaarden 

 

Algemene aanwervingsvoorwaarden 

1. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie 

2. Slagen voor de selectieprocedure.  
3. De burgerlijke en politieke rechten genieten. 

4. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in 
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;  

5. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze 
solliciteren.  

6. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (niet ouder 

dan 1 jaar). Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een 
schriftelijke toelichting voorleggen. De aanstellende overheid beoordeelt de ongunstige vermelding.  

Specifieke aanwervingsvoorwaarden 

1. Op het moment van het afsluiten van het PV (einde selectie), in het bezit zijn van één van 

volgende diploma’s. 

aanstelling op niveau A (A1a – A3a) :  
Master in de industriële wetenschappen, richting bouwkunde, elektromechanica of master real estate 

of aanverwant 
Master in de architectuur 

Master in de ingenieurswetenschappen, richting bouwkunde, elektromechanica, architectuur of 
aanverwant  

 

aanstelling op niveau B (B4-B5) 
bachelordiploma aangevuld met drie jaar relevante en aantoonbare werkervaring voor de te 

begeven functie van diensthoofd  
 

2. In het bezit zijn van een geldig rijbewijs tenminste van categorie B of dit rijbewijs behalen ten 

laatste tijdens de inwerkperiode;  

 

2. Aanbod 

 

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen A1a-A3a (indien in het bezit van een 

masterdiploma) of salarisschale B4-B5 (indien in het bezit van een bachelordiploma).  

De relevante beroepservaring wordt onbeperkt meegeteld. 

 

De bruto-aanvangswedde in salarisschaal A1a – A3a  (cfr. huidige index 1,7069) bedraagt: 

anciënniteit  maandwedde 

6 jaar   € 3634,27 

10 jaar   € 3847,64 
18 jaar   € 4480,61 

24 jaar   € 4836,22 
 

De bruto-aanvangswedde in salarisschaal B4 – B5 (cfr. huidige index 1,7069) bedraagt: 

anciënniteit  maandwedde 

6 jaar   € 3186,21 

10 jaar   € 3420,91 

18 jaar   € 3883,20 
23 jaar   € 4231,69 

 



 

 

 Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 5,00), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie (€ 

0,24 per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, afscheidspremie bij pensionering.  

 Vakantieverlof: 30 dagen jaarlijks verlof + 14 betaalde feestdagen + 4,5 gelijkgestelde dagen  

 Aanvullende pensioenregeling contractueel personeel  

 Sociale dienst: het personeel van Stad/OCMW Menen geniet de voordelen en de dienstverlening 

aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen.  

 

 

 

3. Selectieprogramma 

 
1. CV-screening 

Aan de hand van de informatie in het CV en de bewijsstukken wordt nagegaan of kandidaten al dan 

niet aan de aanwervingsvoorwaarden voldoen.  

Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen kunnen deelnemen aan het vervolg van de 

selectieprocedure. 

2. Schriftelijk deel  

Het schriftelijk gedeelte bestaat uit één of meerdere praktijkgerichte cases gelinkt aan de functie-inhoud, 

vaktechnische kennis en competenties. Het schriftelijk deel wordt vanop afstand, via een thuisopdracht, 
opgenomen. Kandidaten krijgen de opgave per e-mail toegestuurd. Gedetailleerde instructies hieromtrent 

worden meegedeeld wanneer de opgave wordt verstuurd. 

 
Dit onderdeel staat op 50 punten. Kandidaten moeten minstens 50% behalen om toegelaten te 

worden tot het volgende selectieonderdeel.  

3. Mondeling deel  

Tijdens het mondeling deel gaan de leden van de jury in op: 

 Motivatie en ervaring 

 Inzicht in de functie  

 Vaktechnische kennis 

 Competenties 

Het mondelinge gedeelte kan inhoudelijk aansluiten bij het schriftelijke gedeelte.  

Het mondeling gedeelte staat op 50 punten. Om als geslaagd te worden beschouwd, moet men 

minstens 50% van de punten behalen. Om toegelaten te worden tot het volgende selectieonderdeel 

dienen kandidaten minstens 60% behalen (schriftelijk + mondeling deel).  

Meer concrete informatie hieromtrent volgt later. 

De 3 best gerangschikte kandidaten worden uitgenodigd voor het psychotechnisch deel/assesment.  

4. Psychotechnisch deel/assesment 

Tijdens het psychotechnisch deel/assesment zal – door middel van een interview aangevuld met één 

of meerdere psychotechnische testen en/of assessment-oefeningen – een beoordeling gemaakt 

worden van een aantal competenties.  

Dit onderdeel is eliminerend en resulteert in een beoordeling ‘niet geschikt’, ‘geschikt’ of ‘zeer 

geschikt’. Enkel kandidaten met de beoordeling ‘geschikt’ of ‘zeer geschikt’ worden als geslaagd 

beschouwd. 

De psychotechnische proef/assessment wordt ingepland in de kantoren van Vandelanotte Hr Solutions, 

President Kennedypark 1A, 8500 Kortrijk. Verdere praktische info volgt later.  



 

 
 

 

4. Aanwerving - aanwervingsreserve 

 

Na afloop van de volledige selectieprocedure wordt een aanwervingsreserve aangelegd voor de duur 

van 3 jaar. Alle geslaagde kandidaten die aan de aanwervingsvereisten voldoen, worden in de 

aanwervingsreserve opgenomen en gerangschikt volgens het behaalde resultaat. 

Er wordt voorzien in de aanwerving van 1 kandidaat voor voltijdse tewerkstelling (38u./week). 

Kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, behouden hun plaats op de wervingsreserve voor 

de volledige duur ervan, tenzij ze zelf schriftelijk te kennen geven van elke aanwerving af te zien.  

 
5.   Solliciteren 

 

Solliciteren kan tot uiterlijk 16/09/2019 via:  
- een functie specifiek sollicitatieformulier op de website 

 
Kandidaturen worden pas als geldig beschouwd wanneer zij minstens de volgende zaken bevatten:  

□ Een ingevuld inschrijvingsformulier 

□ Een motivatiebrief  

□ Een uitgebreid CV  

□ Een kopie van het gevraagde rijbewijs 

□ Een kopie van het gevraagde diploma 

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de Personeelsdienst. 
Tel 056 527 143 of personeelsdienst@menen.be  

  



 

Functiebeschrijving 
 

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS 

Functiebenaming diensthoofd administratief technische gebouwendienst 

Niveau A/B 

Salarisschaal A1a - A3a/B4 - B5 

Aanmaakdatum 14/07/2019 

 

2. PLAATS  IN HET ORGANOGRAM 

Behoort tot de afdeling Grondgebiedszaken 

Behoort tot de dienst       

Staat onder leiding van en 

rapporteert aan 

Afdelingshoofd       

Bij afwezigheid van deze laatste aan             

Geeft leiding aan de administratief technische gebouwendienst Stad en OCMW' 

 

3. DOEL VAN DE FUNCTIE 

Het diensthoofd staat in voor de organisatie en het beheer van de 'Administratief technische 

gebouwendienst Stad en OCMW' van de afdeling 'Infrastructuur en technische diensten'.   

Dit omvat ondermeer volgende verantwoordelijkheden :  

Organisatie en algemene leiding, coördinatie en planning van de de dienst. Formuleren van 

verbetervoorstellen met betrekking tot de organisatie, processen, methodieken, procedures en 

performantie van deze dienst. Voorstellen van de 'Meerjarenplanning' voor beleid en de werking 

de dienst. Administratie van de dienst. Naleven van de vigerende relevante wetgevingen in zake.         

Periodiek intern overleg installeren en continueren met de medewerkers. Informeren van en 

rapporteren aan het afdelingshoofd 

Vanuit de functie van diensthoofd sta je in voor de implementatie van het vastgoedbeleid van het 
gebouwenpatrimonium. dat omhelst het technisch patrimoniumbeheer, huisvesting van de diensten 

en het maintenancebeleid. Bewaken van de samenwerking en afstemming tussen betrokken 

stakeholders en actoren. Faciliteren van de samenwerking tussen de dient en het autonoom 

gemeentebedrijf. 



 

4. FUNCTIE-INHOUD 

 

Resultaatgebied : vastgoed- en onderhoudsbeleid, vastgoedmanagement 

(technische invalshoek) 

Dit omvat ondermeer volgende taken: 

- Adviseren met betrekking tot vastgoed- en onderhoudsbeleid en dit vanuit technische 

invalshoek;  

- Voor de gehele vastgoedportefeuille het opmaken van de  

meerjarenonderhoudsplanning en vastgoedbeleidsplan en implementeren daarvan in 

het MJP; 

- Opmaak budgetvoorstellen; 

- Implementatie van het vastgoedbeleid (technisch) en onderhoudsbeleid; 

- Uitvoering geven aan de beleidsbeslissingen terzake; 

 
Resultaatsgebied: technisch vastgoedportefeuille beheer en –objectbeheer 

Dit omvat ondermeer volgende taken: 

- Beheer dataverzameling vastgoedobjecten (property database); 

- Opstellen van programma van eisen met betrekking tot een vastgoedobject in overleg 

met gebouwbeheerders en gebruikers; 

- Opstellen van haalbaarheidsstudies omtrent investeringen in vastgoedobjecten; 

- Beheer van de as-built-plannen, bestekken, gebruiksinstructies, handleidingen, 

onderhoudsdocumenten, machine- en installatiedocumenten, keuringen, 

onderhoudsrapporten, per gebouw  etc. in een gebouwenbeheersysteem; 

 

Resultaatsgebied: onderhoud, bouw, verbouwen, uitbreiden, aanpassen van gebouwen 

en bouwtechnische installaties 
Dit omvat ondermeer volgende taken: 

- Onderhoudsplannen (jaarbasis) per object opstellen en in tijdshorizon plaatsen met 

ramingen en budgetteren; 

- Conditie staatprogramma’s per object opmaken zowel gebouw als bouwtechnische 

installaties en infrastructuur; 

- Adviseren, ondersteunen van de opdrachtgever/bouwheer, gebouwbeheerder; 

- Opmaak van onderhoud-projectdossiers; 

- Beheer en opmaak van onderhoudscontracten (SLA’s) voor (bouw)technische 

installaties en gebouw(onderdelen); 

- Opmaken van bouw- verbouwings-, uitbreiding- en aanpassing dossiers; 

- Voorbereidende onderzoeken, studiewerk verrichten; 

- Plannen, coördineren, opvolgen van de uitvoering (in eigen regie of outsourced);  

- Aftoetsen van subsidiemogelijkheden;  

- Organisatie van aanbestedingen in samenspraak met  administratief  juridisch 

deskundige;  

- Beheer van het gebouwenmanagementsysteem;  

- Projectmanagement: projectarchitectuur en projectcoördinatie; 

- Ondersteunen van de administratief juridisch deskundige bij de instrumentering van de 

dossiers; 

- Waken over naleving en implementatie van wetgeving in zake bij ontwerpen en in 

aanbestedingsbescheiden; 

- Bijwonen van projectvergaderingen, werfvergaderingen, overleg met externen en het 

verdedigen van de belangen van de stad;  



 

- Contacten-relaties onderhouden met betrokken actoren en stakeholders, aannemers, 

hogere overheden etc.; 

- Adviezen inwinnen bij de interne dienst IDPBW; 

- Beheer van schadedossiers gebouwen en installaties; 

- Waken over implementatie van kwaliteitsmanagement en – relevante normen in de 

dossiers; 

- Opstellen van ramingen ten behoeve van de opdrachtgevers; 

- Opvolging facturatieproces: van bestelbonprocedure tot vorderstaten en facturatie 

controleren en nacalculatie van uitgevoerde opdrachten; en controle van facturen; 

-  Strikt (doen) naleven van de wet op de overheidsopdrachten; 
 

Resultaatsgebied: overige taken en administratie 

Dit omvat ondermeer volgende taken: 

- Behandelen stukken in CRM systeem; 

- Vervanging van collega’s-medewerkers bij hun afwezigheid; 

- Uitvoeren van taken, opdrachten, werkzaamheden met betrekking tot de materie van 

de diensten op vraag van hiërarchisch meerdere; 

- Informeren, adviseren en rapporteren aan afdelingshoofd; 

- Organiseren van overleg met bevoegde schepenen vanuit verbindingsfunctie tussen 

beleid en administratie;  

- Naleven en doen naleven van beginselen van behoorlijk bestuur, kaders en 

regelgeving; 

- Rapportering en jaarverslaggeving omtrent werking van de diensten (BBC omgeving) 

- Opmaak van raadsdossiers en dossier CBS/VB in samenspraak met de medewerkers; 

- Erop toezien dat de beschikbaar gestelde softwaretools optimaal worden gebruikt; 

 
Resultaatgebied : leidinggeven en coachen 

Dit omvat ondermeer volgende taken : 

- Leiding geven aan en coachen en motiveren van de medewerkers; 

- Oog hebben voor het verbeteren van de werkomstandigheden en de werksfeer  

binnen de dienst; 

- De belangen van de betrokken personeelsleden behartigen. 

- Fungeren als evaluator en aanspreekpunt zijn voor de medewerkers van de dienst; 

- Organiseren van het interne werkoverleg; 

- Instaan voor het efficiënt organiseren van de interne werking en evenwichtige 

taakverdeling binnen de dienst. 

- Delegatiebevoegdheid benutten; 

- Faciliteren in opleiding, vorming, bijscholing,…en POP (persoonlijke 

ontwikkelingsplannen) 
- Waken over geleverde prestaties van de medewerkers ter ondersteuning aan de 

personeelsdienst;  

- Ontsluiten en delen van kennis en informatie; 

- Onthaalprocedure nieuwe medewerkers respecteren;  

 
 

 

 

 

Resultaatgebied : instaan voor een klantgerichte dienstverlening 

Dit omvat ondermeer volgende taken: 



 

- Als eerste-lijn aansprekingspunt fungeren; 

- Kwaliteitsvolle klantgerichte dienstverlening nastreven en werking van de diensten 

evalueren; 

- Ondersteunen van klachtencoördinator in de klachtenbehandeling 

(klachtenprocedure); 

- Waken over de status van gevolg geven aan meldingen; 

- Behoeften, noden, wensen identificeren van de klanten en vertalen naar de 

dienstoperaties;  

 
Resultaatgebied : externe en interne communicatie 

Dit omvat ondermeer volgende taken: 

- Capteren, verzamelen en behandelen van klachten, meldingen, signalen, ervaringen 

vanuit het werkveld en dienstig voor bijsturing door beleid; 

- Professionele zakelijke relaties en contacten onderhouden met lokale en hogere overheden, 

stakeholders, opdrachtgevers, studiebureaus, leveranciers, keuringsorganismen, aannemers, 

toezichthoudende overheden (inspecties, subsidiërende instanties) en andere betrokken 

actoren;  

- Deelnemen, stad vertegenwoordigen, op overleg met interne diensten en externen m.b.t.  

projecten en investeringsdossiers; 

- Transparant intern en extern communiceren;  

- Communiceren van instructies, dienstnota’s, richtlijnen, afspraken en ontsluiten van 

informatie bij dienst overschrijdende projecten 

 



 

 

5. FUNCTIEPROFIEL 

Kennis bij aanwerving - PC-vaardigheiden en toepassing MS office; 

- Zeer goede kennis van en kunnen werken met tekenprogramma; 

- Technisch bouwkundig profiel is verreist: materialenkennis, kennis van 

technieken en technologieën; 

- Kennis van bouwkundige en technische normen; 

- Basiskennis van het Decreet Lokaal Bestuur;  

- Bestuurskundige kennis : administratief recht en wetgeving 

overheidsopdrachten 

- Basiskennis werken van lokale besturen; 

- Basiskennis van wet op het welzijn, tijdelijke en mobiele bouwplaatsen; 
 

Kennis tijdens de 

loopbaan 

      

 

6. COMPETENTIES 

 Leiderschap 

- Leidinggeven : Er voor zorgen dat mensen en middelen efficiënt ingezet worden met het 

oog op het bereiken van de doelstellingen; 

- Coaching : Het nemen of ondersteunen van acties ter bevordering van de professionele 

en/of persoonlijke ontwikkeling van anderen; 

 

 Plannen en organiseren en voortgangscontrole 

Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stelen bij het aanpakken van 

problemen en projecten; de voortgang van processen, dossiers en taken opvolgen in de tijd. 

 

 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; overtuigd zijn van meerwaarde van teamwork: teamplayer; 

 

 Overtuigingskracht 

Instemming verkrijgen van anderen voor een mening, activiteit of product door gepast 

gebruik te maken van beïnvloedingsmethoden door goed onderbouwde argumenten en door 

autoriteit. 

 

 Organisatiesensitiviteit 

In staat zijn om invloeden en gevolgen van eigen beslissingen of acties op andere 

onderdelen van de organisatie te onderkennen. 

 

 Persoonsgebonden gedrag :  

- Stressbestendigheid: tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of 

kritiek efficiënt blijven functioneren. 

- Integriteit: algemene aanvaarde sociale en ethische normen volgen. 

- Zelfontplooiing: acties ondernemen ter bevordering van de eigen professionele en 
persoonlijke ontwikkeling;   

 


