
 
Infobundel functie technisch assistent GIM cel groen & wegen    1 

 

 
Infobundel functie technisch assistent dienst GIM cel groen & wegen 

 
Vacaturebericht 

 
De gemeente Lubbeek zoekt 2 technisch assistenten Dv(D1-D3)  in voltijds contractueel verband (38/38 
u/week) met een vervangingscontract. 

Vacaturenummer: SC10082020 – technisch assistent dienst GIM cel groen & wegen 

Jobinhoud 

Cel groen en wegen zorgt voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijk groen- en 
wegenpatrimonium. 
Bijdragen tot een groene en nette gemeente volgens de door het bestuur vooropgestelde 
kwaliteitsnormen en doelstellingen, met name het bieden van technische ondersteuning bij de 
werkzaamheden van de cel groen en wegen. 
Bestuurder JUMBO, vrachtwagen, tractor en wiellader 
Maaien van de bermen overeenkomstig bermbeheersplan, uitvoeren van de winterdienst, laden 
en lossen vrachtwagen en plaatsen verkeerssignalisatie. 
 

Profiel 

- geen diploma vereist 

- bij voorkeur in ’t bezit zijn van rijbewijs B 

- Relevante beroepservaring strekt tot aanbeveling.  Aan de hand van een gedetailleerd attest kunnen dienstjaren 
bij een vorige werkgever meegeteld worden. 

 
- Je beschikt over een getuigschrift van goed gedrag en zeden (uittreksel uit het strafregister). 

- voldoen aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden,  o.a. slagen in een selectieproef bestaande 

uit een gestructueerd interview. 

- Je bent medisch geschikt. 

- Nederlandse taal machtig zijn. 
 
Aanbod 

-  De gemeente biedt je een boeiende job aan.  

- Je werkt 38/38 in een vast uurrooster. 

- Dit vertaalt zich in een competitieve verloning van een brutomaandsalaris (aanvangsalaris zonder dienstjaren 

bij vorige werkgever) van 1.891,81 euro (38/38u) 

- Je geniet ook tal van extralegale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer van 

en naar het werk. 

- Je hebt een vervangingsovereenkomst. 
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Solliciteren: 

Je kandidatuur (sollicitatiebrief met vermelding van het vacaturenummer) met CV en een uittreksel uit het 
strafregister bezorg je aan het college van burgemeester en schepenen, door het sturen van een email 
personeelsdienst@lubbeek.be, via de post Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek (de postdatum geldt als bewijs van de 
tijdige indiening van je kandidatuur) of door afgifte in het gemeentehuis.  
De kandidaturen dienen uiterlijk op 21 september 2020 verzonden te worden aan de Gemeentebestuur van 
Lubbeek. 
 
Voor informatie kan je terecht bij de personeelsdienst (016/47.97.76/77) of personeelsdienst@lubbeek.be of 
www.lubbeek.be en/of terugvinden in de bijlage van dit vacaturebericht.  

 

BIJLAGE 

 

Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden  

 
Om toegang te hebben tot deze functie moeten de kandidaten: 
1° een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren; 
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
3° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 
 
Het passend gedrag vermeld in punt 1°, wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als 
daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. 
 
De medische geschiktheid van de kandidaat, vermeld in punt 3°, moet in overeenstemming met artikel 27 van het 
koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers vaststaan voor de 
effectieve tewerkstelling bij de gemeente. 
 
Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de kandidaten: 
1° voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in 
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;  
(Nederlands is de voertaal.) 
 
2° slagen voor de selectieprocedure 
Het personeelslid dat tewerkgesteld is in een deeltijdse functie nadat het geslaagd is voor selectieproeven, is 
vrijgesteld van nieuwe selectieproeven wanneer de wekelijkse prestaties binnen die functie uitgebreid worden of 
wanneer de functie voltijds wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:personeelsdienst@lubbeek.be
mailto:personeelsdienst@lubbeek.be
http://www.lubbeek.be/
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Functiebeschrijving:   TECHNISCH ASSISTENT CEL DIENST GEMEENTELIJKE 
INFRASTRUCTUUR EN MILIEUWBESCHERMING – CEL GROEN EN WEGEN 

 
1. PLAATS IN HET ORGANOGRAM                                                                                                                       

 
 

FUNCTIEFAMILIE 

GEMEENTE 
LUBBEEK 
Uitvoerend 

GRAADNAAM: technisch assistent Leefomgeving 

FUNCTIENAAM: TECHNISCH 
ASSISTENT CEL  GROEN EN WEGEN 

Dienst: gemeentelijke infrastructuur 
en milieubescherming 

 Cel: groen en wegen 

RAPPORTEERT AAN  Ploegbaas groen en wegen  

GEEFT LEIDING AAN Niet van toepassing 

FUNCTIEWAARDERING Dv(D1-D3) 

TE BEGEVEN VOLGENS 
 
Aanwerving/bevordering 

EERSTE EVALUATOR Ploegbaas groen en wegen 

TWEEDE EVALUATOR 
Technisch hoofdmedewerker cel 
groen en wegen 

 
 

2. DOEL VAN DE ENTITEIT  

 
Cel groen en wegen zorgt voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijk groen- 
en wegenpatrimonium. 
 

 
3. HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE 

 
 Bijdragen tot een groene en nette gemeente volgens de door het bestuur vooropgestelde 
kwaliteitsnormen en doelstellingen, met name het bieden van technische ondersteuning bij 
de werkzaamheden van de cel groen en wegen. 
 
 

4. FUNCTIE-INHOUD   

KERNRESULTAATSGEBIEDEN 
 

4.1. Leidinggevende taken  
 
Niet van toepassing 
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4.2. Adviserende – beleidsondersteunende taken 
Vanuit de ervaring bij de beleidsuitvoering bijdragen tot het maken van beleidsvoorstellen 
en adviezen, om het strategisch beleid van de gemeente en van het beleidsdomein mee 
vorm te geven. 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 
 
- Signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten, … die al dan niet direct met de 
eigen taak- 
uitvoering te maken hebben 
- Formuleren van suggesties of voorstellen van verbeterinitiatieven die kunnen bijdragen 
tot een betere, klantgerichte dienstverlening 
 
 
 

4.3. Uitvoerende taken 
Om te verzekeren dat de doelstellingen van de entiteit op een effectieve, efficiënte en 
kwaliteitsvolle wijze kunnen gerealiseerd worden. 
Er mee voor instaan dat de burgers en het personeel van de gemeente kunnen gebruik maken 
van verzorgde en veilige infrastructuur, accommodaties en materieel . 

 
Dit omvat onder meer volgende taken: 

 instaan voor permanente netheid van waterlopen,  wegen, grachten, grasvelden, sport en 
speelpleinen; 

 
 
Vakkennis en regelgeving  
Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het vlak van kennis van belang voor de 
entiteit.  
Doel: beschikken over de nodige kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van de taken.  
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:  

- volgen van bijscholing, vorming,… voor het op peil houden van het benodigde kennisniveau  
- vakgerichte informatie raadplegen  

 
Logistieke ondersteuning bij evenementen 

- logistieke ondersteuning geven aan plechtigheden en openbare manifestaties; 
- eventueel bestuurderstaken (auto, camionette, tractor, kraan, vrachtwagen) 

 
 
Groenonderhoud  
Het verzorgen van het onderhoud van bermen, grasvelden en bloemenperken en ander 
groenpatrimonium die eigendom zijn van de gemeente.  
Doel: bijdragen tot een groene en nette gemeente zoals door het bestuur vooropgesteld 
wordt.  
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:  
 

-  algemeen onderhoud en onkruidbestrijding van gazons, perken, wandel- en fietspaden, 
kerkhoven,… 
- grondvoorbereiding en -verbetering  

- snoeien en aanplanten van planten, struiken, bomen, heesters, …  
- maaien van wegbermen  
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- maaien van kleine en grote grasoppervlakten  
-  begieten van bloembakken  
- scheren van hagen  
- helpen bij) de uitvoering van de opgelegde taken respectievelijk in verband met groen, wegen; 
 

 
Reiniging openbaar domein  
Reinigen en opkuisen van de wegen, straten, pleinen en markten met aangepaste 
materialen.  
Doel: bijdragen tot een propere gemeente volgens de door het bestuur vooropgestelde 
kwaliteitsnormen en doelstellingen.  
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:  

- ledigen van gemeentelijke vuilnisbakken (gebouwen, …) 
-  opruimen van sluikstorten  
- vegen van straten, pleinen, marktplaatsen  

- Bepaalde specifieke technische of onderhoudstaken. 
- Allerlei arbeiderstaken i.v.m. wegennet en toebehoren (signalisatie, straatnaamborden), i.v.m. 

speelpleinen, sportaccommodatie, grasvelden, kerkhoven, plechtigheden, wagenpark, 
rattenvangerij, sport en spelterreinen 

 
 
Sneeuw- en ijzelbestrijding  
Het bestrijden van sneeuw en ijzelvorming van de routes van het openbaar vervoer, straten 
en de grote verkeersassen.  
Doel: de veiligheid van de openbare wegen en straten garanderen.  
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:  

-  het bestrooien van de voet- en fietspaden  
- Bij bepaalde gelegenheden (gladheid, openbare festiviteiten,...) op onregelmatige tijdstippen 

prestaties afleveren; 
- het verrichten van een ondersteunende taak in andere ploeg, op vraag van de secretaris,  het 

diensthoofd , technisch hoofdmedewerker,  na overleg met het diensthoofd; 
 

 
Onderhoud en netheid  
Het onderhouden en schoonmaken van werkplaatsen, materieel, voertuigen en machines.  
Doel: het garanderen van netheid en hygiëne, het goed functioneren en de duurzaamheid 
van het gebruikte materieel en machines bewerkstelligen.  
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:  

-  dagelijks onderhoud van het gebruikte materieel en voertuigen  
- tijdig binnen leveren van materieel als er een periodiek onderhoud nodig is  

 
Uitvoering en materieel  
Zorgzaam omspringen met, correct gebruiken van en melden van eventuele defecten aan 
het materieel, gereedschappen en machines.  
Doel: het te allen tijde garanderen van een veilig en gebruiksvriendelijk instrumentarium.  
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:  

- klein onderhoud materieel  
- melden van defecten aan de verantwoordelijke en/of leveranciers  

- instaan voor materiaal en materieel en checken van het geleverde; 
 
Veiligheid  
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Treffen van veiligheidsmaatregelen en naleven van minimale veiligheidsnormen.  
Doel: de mogelijke risico's en schade beperken. Het veiligheidsbeleid moet het personeel 
beschermen, de beschikbaarheid en de integriteit van de goederen en diensten vrijwaren 
en de continuïteit van de werking van de entiteit garanderen.  
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:  

- rapporteren van onveilige situaties  
- duiding geven over de nodige veiligheidsinstructies  
- nemen van preventieve maatregelen op gepaste tijdstippen in het jaar  
- ingrijpen bij onveilige situaties  
- zorgen voor een veilige omgeving en materieel  
- het uitwerken van een voorstel ter verbetering of oplossing van een onveilige situatie  
- toepassen van de veiligheidsinstructies  

 
Uitleendienst 
Ondersteunende taken verrichten bij het ontlenen van materiaal. 
 
Op vraag van de technisch hoofdmedewerker, diensthoofd of de secretaris verricht de 
werknemer ondersteunende taken van de eigen dienst of van andere diensten.  
 
 
 

4.4. Controlerende taken 
Eigen taken 
 

4.5. Communicatieve taken 
 

4.5.1. Interne communicatie 
Via direct onderling overleg en via de daartoe geëigende organen, samenwerken met de 
leidende ambtenaar en de collega’s om bij te dragen tot een goede samenwerking binnen 
het beleidsdomein en over de beleidsdomeinen heen. 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 
 
- Constructief deelnemen aan het dienstoverleg 
- Deelnemen aan het regelmatig georganiseerd werkoverleg. 
- Rapporteren aan het diensthoofd in verband met de taakuitvoering, de stand van zaken 
inzake uitvoering van een project of evenement,… 
- Nuttige informatie overmaken aan collega’s van de eigen dienst of andere diensten 
 
 

4.5.2. Externe  communicatie 
Bijdragen tot een adequate externe communicatie en goede contacten met de belangrijkste 
actoren om een goede informatie-uitwisseling te verzekeren en het professioneel imago 
van de gemeente te versterken. 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 
- Opbouwen en onderhouden van contacten met externe partners 
- Peilen naar de verwachtingen van burgers 
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5. COMPETENTIEPROFIEL 

 

KENNISGEBONDEN COMPETENTIES 

Technische vereisten (kennis en kunde) die kenmerkend zijn voor de functie-
uitoefening.  
Bij aanwerving en bevordering 
- Basiskennis van de organisatie en van de werking van het bestuur en de diensten 
- Kennis van de Nederlandse taal (gesproken en geschreven) 
- Technische kennis binnen het werkgebied 
- Inzicht en ervaring hebben in het werkveld 
- Basiskennis procedures en reglementen wat de dienst betreft of is bereid deze te 
leren: veiligheid, hygiëne,… 
- Kennis van werkmiddelen en werkmethoden 
Te verwerven gedurende het eerste dienstjaar 
- Kennis van de organisatie en van de werking van het bestuur en de diensten 
 

 

 

WAARDEGEBONDEN COMPETENTIES 

1. Voordurend 
verbeteren 
Voortdurend 
verbeteren van het 
eigen functioneren 
en van de werking 
van de entiteit, door 
de bereidheid om te 
leren en mee te 
groeien met 
veranderingen.  

- Is gemotiveerd om nieuwe “leerstof” te 
verwerken 

- Is bereid om nieuwe methodes aan te leren  
- Past nieuwe afspraken over de uitvoering van 

de eigen taak meteen toe in de praktijk  
- Vraagt om uitleg en toelichting als iets 

onduidelijk is  
- Geeft aan waar zich problemen in de taak 

voordoen en denkt mee na over oplossingen  
 

 Toont zich leer- en aanpassingsbereid 
met betrekking tot de eigen functie en 
situatie (niveau I) 

2. Klantgerichtheid 
Met het oog op het 
dienen van het 
algemeen belang, de 
legitieme behoeften 
van verschillende 
soorten (interne en 
externe) klanten 
onderkennen en er 
adequaat op 
reageren 

Reageert vriendelijk, adequaat en correct op 
voor de hand liggende vragen van klanten 
(niveau I) 

- Helpt klanten op een vriendelijke en adequate 
wijze voort 

- Blijft beleefd bij klachten 
- Onderneemt concrete acties om de problemen 

en klachten van klanten op te lossen  
- Verleent een correcte service aan alle klanten, 

ongeacht hun afkomst, geslacht, handicap enz. 
(bv. houdt de wachttijd voor een klant 
minimaal, voert stipt uit wat werd vastgelegd, 
levert duidelijke producten af, neemt een 
lagedrempelhouding aan, is beschikbaar en 
bereikbaar) 
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- Stelt zich hulpvaardig op 
- Reageert snel en gepast op vragen van klanten 
- Kiest een aangepaste aanpak gezien de 

mogelijkheden en beperkingen van de klant 
(bv. kinderen, bejaarden, zieken) 

 

3. Samenwerken 
Met het oog op het 
algemeen belang een 
bijdrage leveren aan 
een gezamenlijk 
resultaat op het 
niveau van een 
team, entiteit of de 
organisatie, ook als 
dat niet meteen van 
persoonlijk belang is 

Helpt anderen en pleegt overleg (niveau II) 

- Steunt de voorstellen van anderen en bouwt 
daarop voort om tot een gezamenlijk resultaat 
te komen  

- Stemt de eigen inbreng/prioriteiten/aanpak af 
op de behoeften van de groep 

- Houdt rekening met de gevoeligheden en met 
de verscheidenheid van mensen  

- Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de 
taak niet onder de eigen opdracht  

- Vraagt spontaan en proactief de mening van 
anderen  

 

4. Betrouwbaarheid 
Handelen vanuit de 
codes van integriteit, 
zorgvuldigheid, 
objectiviteit, gelijke 
behandeling, 
correctheid en 
transparantie 
uitgaande van de 
basisregels, sociale 
en ethische normen 
(diversiteit, 
milieuzorg …)  
Afspraken nakomen 
en zijn 
verantwoordelijkheid 
opnemen 

Brengt sociale en ethische normen in 
de praktijk (niveau II) 

- Neemt de verantwoordelijkheid op zich voor 
zijn eigen handelen (past geen paraplupolitiek 
toe)  

- Leeft de deontologie na die eigen is aan de 
functie of het functieniveau 

- Spreekt anderen erop aan als ze niet conform 
bestaande regels en afspraken handelen 

- Handelt consequent: neemt in soortgelijke 
omstandigheden soortgelijke standpunten in of 
een soortgelijke houding aan.  

- Kan inschatten of informatie al dan niet verder 
kan of mag worden verspreid 

- Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en 
afspraken  

 

 
 
 

FUNCTIEGERELATEERDE COMPETENTIES  

Interpersoonlijk gedrag 

1. Mondelinge 
uitdrukkingsvaardigheid  
Spreken in een taal zodat het 
publiek tot wie u zich richt u 
begrijpt  

 

Weet de eigen boodschap vlot en 
begrijpelijk te verwoorden (niveau I) 

- Communiceert duidelijk en „to the 
point‟ Legt (technische) gegevens op 
een begrijpelijke wijze uit  
- Beperkt het gebruik van jargon  
- Antwoordt doelgericht en beknopt  
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- Is goed verstaanbaar (volume, 
articulatie, tempo)  
- Spreekt vlot  
- Ondersteunt zijn boodschap met 
aangepast non-verbaal gedrag  

Probleemoplossend gedrag 

2. Flexibel gedrag  
De eigen gedragsstijl kunnen 
veranderen om een gesteld 
doel te bereiken. In 
verschillende situaties of ten 
aanzien van verschillende 
personen op een efficiënte 
wijze zijn gedrag kunnen 
aanpassen  

 

Past zijn aanpak of gedrag aan als de 
concrete situatie dat vereist  (niveau I) 

- Verandert zijn agenda en operationele 
planning afhankelijk van tijdsdruk, 
nieuwe prioriteiten, dringende vragen of 
behoeften  
- Verhoogt het werktempo als de 
omstandigheden dat vragen (bv. 
gewijzigde deadline, tegenslagen, plots 
extra taken  
- Zoekt tijdig een alternatieve oplossing 
of aanpak als blijkt dat de gekozen 
aanpak niet geschikt was  
- Is bereid taken uit te voeren die niet 
tot het normale pakket behoren, als de 
omstandigheden dat vereisen  
 

3. Nauwgezetheid  
Taken nauwgezet en met zin 
voor detail volbrengen. Gepast 
omgaan met materialen  

 

Draagt zorg voor materialen; gaat 
ordelijk te werk (niveau I) 

- Vindt snel terug wat gevraagd is  
- Houdt gegevens ordelijk bij  
- Onderhoudt materialen conform de 
voorschriften  
- Houdt de eigen werkplaats netjes en 
opgeruimd; houdt geen overbodige 
dingen bij  
- Levert verzorgd werk af (bv. opmaak 
documenten, geen onnauwkeurigheden 
ten gevolge van slordigheid)  
- Levert overzichtelijke berekeningen en 
gegevens af zodat controle mogelijk is  

Beheersmatig gedrag 

4. Voortgangscontrole  
Bewaken van de voortgang in 
tijd en van de kwaliteit van 
eigen processen of die van 
collega‟s of medewerkers  

 

Bewaakt de voortgang van het eigen 
werk (niveau I) 

- Controleert eigen werk  
- Bewaakt de voortgang van 
werkzaamheden en processen in de tijd  
- Rapporteert spontaan over de 
voortgang van zijn werk  
- Legt vervolgafspraken en -activiteiten 
vast  
- Gaat regelmatig na welke zaken tegen 
wanneer beschikbaar moeten zijn en 
geeft er het juiste gevolg  aan  
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6. AANWERVINGSVOORWAARDEN 

 
- Voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene 
aanwervingsvoorwaarden voorzien in de rechtspositieregeling  van het gemeentepersoneel 
van de gemeente Lubbeek zoals goedgekeurd tot op heden. 
- Desgevallend voldoen  aan de specifieke  aanwervingsvoorwaarden zoals vastgesteld door 
de aanstellende overheid conform de bepalingen voorzien in de rechtspositieregeling. 
- In overeenstemming zijn met de competenties opgenomen in het competentieprofiel. 
 
 

7. BEVORDERINGSVOORWAARDEN 

 
- Voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene 
aanwervingsvoorwaarden voorzien in de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 
van de gemeente Lubbeek zoals goedgekeurd tot op heden. 
- Desgevallend voldoen aan de aanvullende bevorderingsvoorwaarden conform de 
bepalingen voorzien in de rechtspositieregeling. 
- In overeenstemming zijn met de competenties opgenomen in het competentieprofiel. 
 
 
 

De gemeentesecretaris De functiehouder 
 
 
 
Johan Geens 

 
 
 
Naam: 

Datum: 
 

 
 
 

 


