TECHNICUS GEBOUWEN
DOEL VAN DE FUNCTIE
De technische dienst heeft als doel de gemeentelijke infrastructuur te onderhouden en te
optimaliseren. Zij vervult ook een logistieke functie naar andere gemeentelijke diensten
toe. Zij staat onder meer in voor het onderhoud en het beheer van gebouwen, wegen,
begraafplaats, magazijn en het groen in de gemeente.
De vacante job betreft een contract van onbepaalde duur op C-niveau.
FUNCTIE-INHOUD
-

Nazicht en onderhoud van, herstellingen aan de gemeentelijke infrastructuur
(gebouwen; elektrische installatie, binnen en buiten)
Toezicht op verlichting en elektrische installatie
Fungeren als energiemeester – energiebesparende maatregelen implementeren
(oa. Verledding)
Rapporteren van noodzakelijke onderhoudswerken en zo nodig voorstellen
formuleren m.b.t. onderhoud en vernieuwing van het patrimonium
Technische advisering en ondersteuning van de verschillende diensten
Beheer van elektrische installaties – periodieke keuringen – opvolging /
herstellingen / aanpassingen / opmaak schema’s
Beheer en inventaris van het materiaal, voorstellen doen tot aankoop van materiaal
Lid van de winter-strooidienst i.k.v. sneeuw- en ijzelbestrijding
Polyvalent inzetbaar binnen de technische dienst op basis van de noden en vragen
van de werkleider en/of bestuur
Fungeert als back-up van de werkleider bij zijn afwezigheid (planning en
organisatie)

COMPETENTIES en VAARDIGHEDEN
-

Goede kennis van de elektrische installatie en regelgeving.

-

kennis onderhoudsmaterialen, -producten en -technieken om onderhoudswerkzaamheden op een gepaste en verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren aan
gebouwen en patrimonium

-

inzicht in de werksituatie en aandacht voor de veiligheids- en milieuaspecten op het
werk

-

juist gebruik van machines en materiaal

-

zin voor initiatief

-

zelfstandig, systematisch en ordelijk kunnen werken

-

duidelijk en zinvol kunnen rapporteren

-

respecteren van beroepsgeheim, discretie

-

stiptheid en afspraken nakomen

-

werken in groepsverband en in woord en daad solidair zijn met collega’s

-

bereid om in te stappen in een wachtsysteem buiten de werkuren

AANWERVINGSVOORWAARDEN
- diploma hoger secundair onderwijs in de richting elektrische installaties, elektrische
installatietechnieken, industriële elektriciteit of minimum 5 jaar relevante technische
beroepservaring kunnen aantonen
- de burgerlijke en politieke rechten genieten en een gedrag vertonen dat in
overeenstemming is met de eisen van de functie

VERLONING
De verloning voor een voltijdse betrekking gebeurt volgens de weddenschaal C1-C3
(minimum 1 927,37 euro - maximum 3 527,59 euro). Er kan maximaal 10 jaar nuttige
privé anciënniteit in rekening worden gebracht. Naast dit loon heb je nog recht op
maaltijdcheques ter waarde van 8 euro, fietsvergoeding en een hospitalisatieverzekering.
SOLLICITATIEPROCEDURE
- Kandidaturen kunnen tot en met 10 april ingediend worden door een sollicitatiebrief,
samen met je CV:
° te versturen aan de personeelsdienst, Bouwelse Steenweg 8 te 2270 Herenthout
° te mailen naar personeelsdienst@herenthout.be
- De sollicitatieprocedure bestaat uit een praktische proef, een schriftelijke proef en een
motivatiegesprek.

