
 

 
 

FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

1. Functiebenaming 
 

Hulptechnieker 

Functiefamilie 9: Ondersteunende administratief/technisch uitvoerende functies 

 

2. Plaats in de organisatie 
 

Je bent tewerkgesteld binnen de technische uitvoerende diensten, behorende tot de afdeling 

infrastructuur en technische diensten. 

Je rapporteert aan de ploegbaas of technisch medewerker 

 

3. Basisdoelstelling 
 
Je biedt technische en/of administratieve ondersteuning bij de uitvoering van het stedelijk 
beleid. 
 

4. Generieke resultaatgebieden  
  

Je staat in voor administratieve, praktische of logistieke taken  

   

Dit omvat onder andere volgende taken:  

- Je bestelt materiaal  

- Je doet het dagelijks onderhoud van het gebruikte materiaal en machines  

- Je controleert, preventief en periodiek, het onderhoud van machines  

 

Je werkt polyvalent mee aan eenvoudige opdrachten  

 

Je informeert en helpt klanten met het oog op een correcte en klantvriendelijke 

dienstverlening  

 

Dit omvat onder andere volgende taken:   

- Je geeft inlichtingen 

- Je verwijst de klant door indien nodig 

  

Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming  

   

Dit omvat onder andere volgende taken:   

- Je neemt constructief deel aan werkoverleg 

- Je rapporteert aan de leidinggevende in verband met de taakuitvoering, de stand van 

zaken inzake uitvoering van een project of evenement,...  

- Je formuleert suggesties of brengt verbeterinitiatieven aan die kunnen bijdragen tot een 

betere, klantgerichte dienstverlening 

- Je signaleert onregelmatigheden, defecten, klachten,… die al dan niet direct met de 

eigen taakuitvoering te maken hebben 

 

 

 



 

 

 

 

- Je volgt mail en tijdsregistratie op, je neemt de informatie op het intranet door 

 

Je respecteert de voorziene veiligheidsmaatregelen zodat de eigen veiligheid en die van 

de collega’s, burgers en externen gewaarborgd blijft  

 

Dit omvat onder andere volgende taken:  

- Je draagt veiligheidskledij 

- Je leeft de veiligheidsvoorschriften na 

- Je rapporteert onveilige situaties of inbreuken  

- Je meldt defecten aan werkmateriaal  

 

Specifieke resultaatgebieden 

 

- Je voert technische opdrachten binnen de eigen specialisatie uit: onderhouds-, 

herstellings- en aanpassingswerken 

- Je gaat zorgzaam om met materiaal en materieel 

- Je bent bestuurder en/of machinist van het rollend materieel, machines en toestellen 

 

Hulptechnieker openbaar domein 

- Je voert werkzaamheden uit aan het gemeentelijk patrimonium en aanverwanten: 

onderhoud- en herstelwerken aan de openbare wegenis (voetpaden, 

wegenisverhardingen, fietspaden), metselwerken, rioleringswerken en 

rioolaansluitingen, markeringen, kleinere verbeterings- en investeringswerken 

- Je hebt kennis van het planlezen en uitvoering van deze plannen 

- Je kan oplossingsgericht werken 

 

Hulptechnieker gebouwenpatrimonium 

- Je voert werkzaamheden uit aan het gemeentelijke patrimonium en aanverwanten: 

allerlei kleinere bouwwerkzaamheden, onderhoudswerken en herstellingen aan 

gebouwenpatrimonium 

 

Hulptechnieker groendienst/plantsoendienst 

- Je legt groenvoorzieningen aan en onderhoudt dezen: parken, plantsoenen, 

begraafplaatsen, bebloeming openbaar domein en patrimonium: 

o Onderhoud groenzones en aanplantingen 

o Onkruidverdelging 

o Snoeien beplanting, hakselen 

o Onderhoud bloemschalen langs wegen en bebloeming stadsgebouwen 

o Maaien gazons en grasstroken 

o Opruimen herfstbladeren 

- Voor de groenarbeiders stedelijke begraafplaatsen: 

o Grafdelver 

o Onderhoud van begraafplaatsen 

o Bijhouden register en informatie aan kerkhofbezoekers 

o Begeleiden van plechtigheden in bezinningsruimte 

 

 

 



 

 

 

 

o Je rapporteert aan ploegchef en dienst burgerzaken m.b.t. onderhoud, 

concessies,… 

 

5. Profiel 
 

I. Kerncompetenties 

 

II. Gedragscompetenties 

 

- Klantgerichtheid 

 Je bent vriendelijk 

 Je blijft kalm en je bent geduldig 

 Je besteedt zorg aan je eigen voorkomen 

 Je bent hulpvaardig, maar steeds in lijn met de regels of afspraken 

 Je beantwoordt vragen of klachten op een beleefde en respectvolle manier 

 

- Samenwerken 

 Je leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na 

 Je helpt anderen 

 Je deelt informatie en kennis met anderen 

 Je gaat respectvol om met andere(n) en je toont waardering 

 

- Resultaatgericht werken 

 Je gaat ervoor om de taken af te werken 

 Je zoekt naar de meest optimale werkwijzen en werkmiddelen 

 Je geeft tijdig aan wanneer er knelpunten in het werk optreden 

 Je onderneemt acties om het doel te bereiken, zelfs bij verschillende 

moeilijkheden 

 

- Kwaliteitsvol werken 

 Je voert het werk verzorgd en correct uit 

 Je voelt jezelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk 

 Je merkt je eigen fouten op en je herstelt deze 

 

- Flexibiliteit 

 Je bent bereid om andere taken op te nemen 

 Je springt, als dit nodig is bij op een andere werkplek 

 Je bent bereid om extra inspanningen te leveren 

 

- Ordelijk werken 

 Je houdt de werkomgeving en het materiaal net 

 Je voert het werk verzorgd uit en ruimt op 

 Je bergt documenten en materialen logisch en op de juiste plaats op 

 Je behandelt het materiaal met zorg  

 

 

 



 

 

 

- Integriteit 

 Je kent, begrijpt en respecteert de bestaande regels en afspraken 

 Je bent eerlijk en betrouwbaar 

 Je geeft volledige en juiste informatie door 

 Je toont respect voor anderen 

 

III. Vaktechnische competenties 

 

- technische vakkennis binnen de eigen expertise 

- praktische kennis binnen de eigen expertise 

- all-round technische kennis en vaardigheden binnen het eigen vakgebied 

- kennis van na te leven veiligheidsprincipes 

- basiskennis van relevante aanverwante vakgebieden 

 

6. Extra informatie 
 

- Je bent bereid opgenomen te worden in de permanentiedienst van de desbetreffende 

discipline 
 

 


