
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwervingsprocedure voor de functie van 

 

Diensthoofd infrastructuur en technische 

diensten (A1a-A3a) (m/v) 

 

 

 

voltijds – contractueel onbepaalde duur – samenstelling 

wervingsreserve 2 jaar 

 

 
 
 
 
  



 

 
 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Menen gaat over tot vacant 
verklaring bij wijze van aanwerving van een voltijds diensthoofd infrastructuur en technische 
diensten (A1a-A3a) (m/v) in contractueel verband voor onbepaalde duur en organiseert hiertoe 
een vergelijkende aanwervingsprocedure. 
 

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden  
 

1. U behaalde één van onderstaande masterdiploma’s of gelijkgesteld*: 
- Master in de industriële wetenschappen – bouwkunde, elektromechanica of 

master real estate of aanverwant 
- Master in de architectuur 
- Master in de ingenieurswetenschappen – bouwkunde, elektromechanica, 

architectuur of aanverwant 
 

* de erkende diploma’s of getuigschriften vindt u op  
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1022771.html  
 
Indien u een buitenlands diploma behaalde, bezorgt u ons voor uw aanstelling een bewijs dat uw diploma 
gelijkwaardig is. Dit kan door bij uw sollicitatie een bewijs toe te voegen dat u de procedure voor 
gelijkwaardigheid bij NARIC-Vlaanderen hebt opgestart of door ons het gelijkwaardigheidsbewijs van uw 
diploma te bezorgen. Meer informatie vindt u op www.naricvlaanderen.be       

 
2. U kunt drie jaar relevante en aantoonbare leidinggevende werkervaring bewijzen op de 

uiterste inschrijvingsdatum. Bij het aftoetsen van de relevantie van de werkervaring zal 
onder meer rekening gehouden worden met de grootte van de organisatie 
(leidinggevende), de sector, de inhoud en verantwoordelijkheden van de uitgeoefende 
functie, … 
 

3. U bent in het bezit van een rijbewijs B 

 
 
Algemene aanwervingsvoorwaarden 
 

1. De burgerlijke en politieke rechten genieten 
2. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie 
3. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het 

passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (niet 
ouder dan één jaar). Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de 
kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. De aanstellende overheid 
beoordeelt de ongunstige vermelding 

4. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik 
der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. Dit houdt in dat u kennis 
van het Nederlands bezit op niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees 
Referentiekader voor Talen. 
 
Meer info vindt u op: https://europass.cedefop.europa.eu/nl/resources/european-language-levels-cefr          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1022771.html
http://www.naricvlaanderen.be/
https://europass.cedefop.europa.eu/nl/resources/european-language-levels-cefr


 

 
 
 

Heeft u uw diploma niet in het Nederlandstalig onderwijs behaald? Dan dient u ons, vóór uw aanstelling in 
de functie, een bewijs van uw kennis van het Nederlands van bovenvermelde niveau voor te leggen. Voor 
dit bewijs kunt u terecht bij: 

- Selor, het selectiebureau van de federale overheid 
Leg een taalexamen af voor het gevraagde niveau. Schrijf snel in om te kunnen deelnemen en 
een attest te krijgen. Meer informatie: http://www.selor.be/nl/testen/taaltesten  

- Erkende onderwijsinstellingen waar Nederlands de onderwijstaal is of waar Nederlands als 
vreemde taal gedoceerd wordt op het gevraagde niveau. 

- De Nederlandse Taalunie 
Vraag een ‘Certificaat Nederlands als Vreemde Taal’ aan. Meer info: http://www.cnavt.org    

- Huizen van het Nederlands van Brussel http://www.huisnederlandsbrussel.be/, Antwerpen 
https://integratie-inburgering.be/huis-van-het-nederlands-provincie-antwerpen en Gent https://in-
gent.be/voor-jou/nederlands. 
 

5. Slagen voor de selectieprocedure 
 

 
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 100 punten. Kandidaten moeten minstens 50% behalen om 
toegelaten te worden tot het volgende selectieonderdeel. 
 
Bij het slagen in het schriftelijk gedeelte gaat de kandidaat door naar het assessment 
(punt 3) en naar het mondeling gedeelte (punt 4). 
 

3. Psychotechnisch deel / assessment 
Tijdens het psychotechnisch deel / assessment zal, door middel van een interview 
aangevuld met één of meerdere psychotechnische testen en/of assessment-
oefeningen, een beoordeling worden gemaakt van een aantal competenties. De 
resultaten van dit gedeelte worden meegenomen bij de deliberatie van het mondeling 
deel.   

 
4. Mondelinge deel 

Het mondeling gedeelte bestaat uit een evaluatie van de overeenstemming van het 
profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn 
motivatie en interesse voor het werkterrein. Tijdens het mondeling deel gaan de leden 
van de selectiecommissie in op:  

- Motivatie en ervaring  
- Inzicht in de functie  
- Vaktechnische kennis  
- Competenties  

 

http://www.selor.be/nl/testen/taaltesten
http://www.cnavt.org/
http://www.huisnederlandsbrussel.be/
https://integratie-inburgering.be/huis-van-het-nederlands-provincie-antwerpen
https://in-gent.be/voor-jou/nederlands
https://in-gent.be/voor-jou/nederlands


 

 
 

Het mondeling gedeelte kan inhoudelijk aansluiten bij het schriftelijk gedeelte. Het 
mondeling gedeelte staat op 100 punten. De kandidaten moeten minstens 50 % 
behalen op het mondeling gedeelte om te kunnen slagen.  
 
Om als geslaagd te worden beschouwd voor de volledige selectieprocedure, moet 
minstens 60% van de punten worden behaald op het schriftelijk en mondeling gedeelte. 

 
 

Aanleggen wervingsreserve 
 
Na afloop van de volledige selectieprocedure wordt een aanwervingsreserve aangelegd voor 

de duur van 2 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. 

 

 

Salaris & voordelen  
 
De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen A1a-A3a.  
De bruto-aanvangswedde in salarisschaal A1a-A3a (cf. huidige index 1,7410) bedraagt: 
 
anciënniteit  maandwedde 
6 jaar   € 3.706,88 
10 jaar   € 3.924,50 
18 jaar   € 4.570,13 
24 jaar   € 4.932,83 
 

Daarenboven worden volgende voordelen toegekend: 

 Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen geldelijk 

gevaloriseerd worden. Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid 

komen onbeperkt in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit 

 Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 5,50), gratis hospitalisatieverzekering, 

fietspremie (€ 0,24 per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, 

afscheidspremie bij pensionering 

 Vakantieverlof: 30 dagen jaarlijks verlof + 14 betaalde feestdagen + 3,5 gelijkgestelde 

dagen dienstvrijstelling (deze laatste afhankelijk van de dienst of instelling waar je 

terecht komt) 

 Aanvullende pensioenregeling 

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

dienstverlening aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale 

Besturen in Vlaanderen 

 

 
 



 

 
 
Solliciteren  
 
Solliciteren kan tot uiterlijk 25/01/2021 via een functie specifiek sollicitatieformulier op de 
website www.menen.be/vacatures. 
 
Kandidaturen worden pas als geldig beschouwd wanneer zij minstens de volgende zaken 
bevatten:  

 Een ingevuld sollicitatieformulier  

 Een motivatiebrief 

 Een uitgebreid cv 

 Een kopie van het gevraagde diploma 
 
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de personeelsdienst. 
Tel 056 527 188 of vacatures@menen.be    

http://www.menen.be/vacatures


 

 
 

FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

1. Identificatiegegevens 
 

Functiebenaming Diensthoofd infrastructuur en technische diensten (m/v) 

Niveau A 

Salarisschaal A1a-A3a 

 

2. Plaats in het organogram 
 

Behoort tot de afdeling  Infrastructuur en technische diensten 

Staat onder leiding van en 

rapporteert aan 

het afdelingshoofd 

Geeft leiding aan Leiding en begeleiding – coaching – van de 

uitvoerende facilitaire technische diensten 

(ploegen: feestelijkheden & signalisatie, 

wegenis, groen en plantsoenen, gebouwen, 

reinheid, garage en anderzijds de technische 

diensten  Lauwe - Rekkem, technische ploeg 

OCMW) 

 

3. Doel van de functie 
 
Het doel van de functie is het managen van de technisch facilitaire dienstverlening. Dit omvat 
onder meer volgende rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden: 

 Coachend en mensgericht leiding geven en begeleiden van medewerkers in hun 
functioneren 

 Organisatie, algemene leiding, coördinatie, planning, begeleiding, coaching van de 
diensten. 

 Formuleren van verbetervoorstellen met betrekking tot de organisatie, processen, 
methodieken, procedures en performantie van de dienst. 

 Een actief begeleidings- en coaching traject opzetten, implementeren en continueren. 

 Voorstellen van budgetten in het meerjarenplan voor investeringen en de dagelijkse 
werking de dienst (exploitatie) 

 Administratie van de dienst verzorgen. 
 
Vanuit de functie van diensthoofd sta je in voor: 

 de planning, coördinatie en opvolging van de werken uitgevoerd door de eigen 
diensten 

 Het onderhoudsmanagement van gebouwenpatrimonium, permanentie en snelle 
interventies.  

 Management van de arbeidsmiddelen, materieel, materialen en medewerkers van de 
verschillende vakdisciplines in samenwerking met technisch coördinator, 
werkvoorbereider, ploegbazen en magazijnier.  

 
 
 



 

 
 

 Streven naar efficiënte, effectieve inzet van de middelen met oog voor veiligheid en 
kwaliteitsvolle en klantvriendelijke facilitaire dienstverlening aan interne klanten, de 
satellieten van de organisatie en externe klanten (burgers, bedrijven en middenveld)  

 Waken over de naleving van de relevante wet- en regelgeving (arbeid- en 
veiligheidswetgeving)  

 Periodiek intern overleg installeren en continueren met de medewerkers. 

 Informeren van en rapporteren aan het afdelingshoofd. 
 

4. Functie-inhoud 
 

Resultaatgebied: management van de dienst 

 Staat in voor het management van de dienst, organisatie van de dienstverlening door 

de adequate inzet van de beschikbare middelen; 

 Budgethouderschap van de dienst opnemen; 

 Bewaken van het processen van de facilitaire dienstverlening;  

 Organisatie van winterpiket-, permanentieregeling  en logistieke dienstverlening; 

 

Resultaatsgebied: werken in eigen beheer 

 Beheren en administratie van de WEB 

 Valideren van werkopdrachten door de (sub)dienst(en) uit te voeren; 

Voortgangsbewaking van uitvoering van de aangevraagde werkopdrachten en 

meldingen en klachten; 

 Bewaken van de terugkoppeling over status van werkopdrachten; 

 

Resultaatsgebied: onderhoudsmanagement 

 Onderhoudsconcept implementeren; 

 Technische input leveren bij opmaak van onderhoudscontracten; 

 Opvolgen en evalueren van de onderhoudswerkzaamheden; 

 

Resultaatgebied: het management en beheer van de middelen van de dienst 

 Uitwerken en implementeren van een aankoopbeleid en –procedure (in overleg met 

dienst ‘Economaat’) van materieel en materiaal nodig voor de werking van de 

subdiensten die ressorteren de ‘technische dienst’; 

 Uitwerken van een globaal beleid inzake beheer en efficiënte inzet van materieel en 

materialen; 

 Waken over noodzaak van investeringen, aankopen arbeidsmiddelen en materialen; 

 Organisatie en beheer van magazijn in samenspraak met de magazijnier;  

 Het voorstellen van budgetten in ‘Meerjarenplan’ voor investeringen in 

arbeidsmiddelen en van werkingsmiddelen (exploitatie) voor de dienst;  

 Het opvolgen van bestellingen en afnames bij leveranciers in functie van de 

budgetsaldo’s van de werking- budgetsleutels in relatie tot de 

opdrachtgever/budgethouder;  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Resultaatgebied : veiligheid en welzijn 

 Implementatie van veiligheids- en welzijnsbeleid;  

 Arbeidsmiddelen onderhoudsbeleid voeren (goede onderhoudsstaat en veilige staat 

van de arbeidsmiddelen); 

 Ondersteunen van de IDPBW in zijn opdrachten: organiseren van vorming, opleiding 

en training van medewerkers van de dienst (i.sm. ook met personeelsdienst), 

adviezen uitbrengen bij de preventieadviseur, organisatie van toolboxmeetings en 

helpen bij opmaak van MDS, veiligheidsinstructie kaarten, bijstand bij 

indienststellingen en risicoanalyses, werken met derden, KB tijdelijke en mobiele 

bouwplaatsen (doen) naleven;  

 Documentenbeheer met betrekking op de veiligheid- en welzijn op het werk; 

 Organisatie van de opvolging van opdrachten voortkomende uit ‘Jaaractieplan 

veiligheid en welzijn op het werk’; 

 

Resultaatsgebied: overige taken en administratie 

 Instaan voor de 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; 

 Op regelmatige basis (intern)(werk) overleg organiseren met de medewerkers; 

 Informeren, adviseren van het 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); 

 Het opvolgen van bestellingen en afnames bij leveranciers in functie van de 

budgetsaldo’s van de werking- budgetsleutels in relatie tot de 

opdrachtgever/budgethouder; 

 Controle van vorderstaten en facturen; 

 Opmaak van raadsdossiers en dossiers voor college en/of vast bureau in 

samenspraak met de medewerkers;; 

 Rapporteren aan afdelingshoofd over de performance van de ploegen, de dienst en 

de dienstverlening; 

 

Resultaatgebied: leidinggeven en coachen 

 Mensgericht coachend en motiverend leidinggeven;  

 Begeleiden van medewerkers; 

 Faciliteren in opleiding, vorming, bijscholing,…en staat mee in samen met 

personeelsdienst voor de persoonlijke ontwikkelingsplannen van medewerkers; 

 Richten en aan- en bijsturen van de medewerkers (tewerkstellingsprojecten); 

 Je hebt permanent oog voor het verbeteren van de werkomstandigheden en de 

werksfeer binnen de ploegen en in dienst zelf; 

 Conflictbemiddeling;  

 Je behartigt de belangen van de betrokken personeelsleden; 

 

 

 



 

 

 

 Je bent een aanspreekpunt voor de medewerkers van de dienst; 

 Instaan voor evenwichtige taakverdeling binnen de dienst; 

 Delegatiebevoegdheid benutten; 

 Ontsluiten en delen van kennis en informatie; 

 Onthaalprocedure nieuwe medewerkers volgen;  

 Functioneren en evalueren van de medewerkers;  

 

Resultaatgebied: instaan voor een klantgerichte dienstverlening 

 Als eerste-lijn aansprekingspunt fungeren voor de dienst; 

 Kwaliteitsvolle klantgerichte dienstverlening nastreven en werking van de diensten 

evalueren; 

 Ondersteunen van klachtencoördinator in de klachtenbehandeling 

(klachtenprocedure); 

 Waken over de status van gevolg (ge)geven aan meldingen en klachten;  

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

dienstoperaties;  

 Organisatie van het onthaal(functie) van de dienst; 

 Management van de performance van de dienst (indicatoren/prestatie kengetallen); 

 

Resultaatgebied: externe en interne communicatie  

 Systeem opzetten binnen de dienst voor het capteren, verzamelen en behandelen 

van klachten, meldingen, signalen, ervaringen vanuit het werkveld, middenveld 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. logistieke dienstverlening; 

 Transparant, intern en extern communiceren;  

 Instaan voor de communicatie van instructies, richtlijnen, dienstnota’s; 

 

5. Functieprofiel 
 

Kennis bij aanwerving   PC-vaardigheden en toepassing MS office; 

 Technisch profiel is verreist, algemene brede 

technische kennis: materialenkennis, kennis van 

technieken, technologieën en  arbeidsmiddelen 

(machines en gereedschappen);  

 Basis van Decreet Lokaal Bestuur; 

 Basiskennis van de Arbeidsveiligheid- en Welzijn (op 

het werk) regelgevingen; 

 Kennis van normen in het werkveld Basiskennis van 

wet op het welzijn, tijdelijke en mobiele 

bouwplaatsen; 

 



 

 

 

Kennis tijdens de 
loopbaan 

 Goede kennis van normen en voorschriften in het 
werkveld; 

 Goede kennis van werking lokaal bestuur; 

 Basiskennis administratief recht; 

 Goede kennis van Arbeidsveiligheid en welzijnswet; 

 

6. Competenties 
 
 Leiderschap 

o Leidinggeven: Er voor zorgen dat mensen en middelen efficiënt ingezet 

worden met het oog op het bereiken van de doelstellingen 

o Coaching: Het nemen of ondersteunen van acties ter bevordering van de 

professionele en/of persoonlijke ontwikkeling van anderen 

 

 Plannen, 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 

 

 Klantgerichtheid 

Acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne en externe 

klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden 

 

 Organisatiesensitiviteit 

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

onderdelen van de organisatie te onderkennen 

 

 Stressbestendigheid 

Tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek efficiënt 

blijven functioneren 

 

 Integriteit 

Algemene aanvaarde sociale en ethische normen volgen 

 

 


