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metser/wegenwerker 
                        

 
 
 

1. SITUERING VAN DE FUNCTIE 
 

AFDELING Technische Diensten 

SECTOR/DIENST Patrimoniumbeheer/ dienst Technisch Onderhoud 

TEAM team Openbare Werken 

FUNCTIEFAMILIE Gespecialiseerd technische uitvoerende functies 

FUNCTIENAAM metser/wegenwerker 

NIVEAU & GRAAD D1 - D3 

 
 

 

2. DOEL VAN DE FUNCTIE 
 

De metser/wegenwerker voert binnen het team openbare werken diverse opdrachten uit waaronder weg- en 
rioleringswerken en metselwerken. 

 

 
 

3. POSITIONERING VAN DE FUNCTIE & ORGANOGRAM 
 
 

gemeentesecretaris 

    

afdelingshoofd Technische Diensten 

    

sectorhoofd Patrimoniumbeheer 

    

diensthoofd Technisch Onderhoud 

    

teamverantwoordelijke Openbare Werken 

    

metser/wegenwerker 

 
 
 

Hiërarchisch directe leidinggevende  

(eerste evaluator) 
teamverantwoordlijke openbare werken 

Hiërarchisch één na hogere 
leidinggevende 
(tweede evaluator) 

diensthoofd technisch onderhoud 

Andere, operationeel leidinggevende 
(adviserende bevoegdheid) 

      

 

Functiebeschrijving
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4. RESULTAATSGEBIEDEN 
 
1. Instaan voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en 

klantgerichte dienstverlening (G) 

Dit omvat ondermeer volgende taken: 
- Constructief deelnemen aan het werkoverleg 
- Rapporteren aan de leidinggevende in verband met de taakuitvoering, de stand van zaken inzake uitvoering 

van een project of evenement,… 
- Formuleren van suggesties of aanbrengen van verbeter initiatieven die kunnen bijdragen tot een betere, 

klantgerichte dienstverlening 
- Signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten,… die al dan niet direct met de eigen taakuitvoering te 

maken hebben 
- Informeren en/of begeleiden van collega’s van de eigen dienst of andere diensten 

2.  Uitvoeren van onderhoud- en herstellingswerken aan het gemeentelijk openbaar domein en alle 
aanhorigheden, met oog op een duurzame instandhouding ervan 

Dit omvat ondermeer volgende taken: 
- aanleg en herstel van voetpaden en wegen 
- aanleg en herstel van riolering en huisaansluitingen 
- uitvoeren van herstellingswerken en kleine verbouwingen aan gebouwen en aanhorigheden 
- instaan voor onderhoud aan straatmeubilair 

3. Begeleiden en aansturen van collega's bij het uitvoeren van metsel- en wegeniswerken zodat zij de 
opdracht correct en vlot kunnen uitvoeren  

Dit omvat ondermeer volgende taken: 
- fungeren als aanspreekpunt 
- helpen en begeleiden van collega's,bvb. bij het uitvoeren van opdrachten inzake metselwerken en 

wegeniswerken 
- geven van duidelijke uitleg aan collega's 
- ingrijpen bij tegenslag of moeilijkheden 

 
 
 

5. COMPETENTIEPROFIEL 
 

5.1. GEDRAGSCOMPETENTIES  

GENERIEKE COMPETENTIES OP ORGANISATIENIVEAU 

Competentie Omschrijving 

1. Loyale inzet • Neemt verantwoordelijkheid op voor de eigen taken 
• Werkt met enthousiasme en gedrevenheid  
• Voert opdrachten uit ook al komen ze niet overeen met de eigen mening 
• Toont belangstelling voor de gemeente als organisatie en voor het eigen werk 
• Rapporteert naar de leidinggevende(n) 
• Uit zich over de organisatie op een gepaste en neutrale manier (bvb. bij kritiek, beslissingen 

die niet overeenkomen met de eigen mening of inzichten,…) 

2. Integriteit • Kent en begrijpt de bestaande regels en afspraken  
• Houdt vast aan regels en afspraken, ook wanneer dit voor zichzelf niet de meest gunstige 

keuze is 
• Is eerlijk en betrouwbaar  
• Geeft volledige en juiste informatie door  
• Stelt zich neutraal op 

GENERIEKE COMPETENTIES FUNCTIEFAMILIE 

Competentie Omschrijving 

1. Samenwerken • Leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na 

• Helpt (nieuwe) collega’s, geeft informatie en kennis door aan anderen (collega’s, 
leidingevenden,…) 

• Houdt rekening met collega’s (bvb. bij de taakverdeling, verlofplanning,…) 
• Brengt de eigen mening naar voor en met respect voor de ander 
• Signaleert problemen en/of maakt ze bespreekbaar 
• Gaat respectvol om met andere(n) en toont waardering voor ieders eigenheid, mening,… 
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2. Klantgerichtheid • Is vriendelijk 
• Blijft kalm en geduldig 
• Draagt zorg voor eigen voorkomen (zowel werkkledij als persoonlijke hygiëne) 
• Is hulpvaardig en respecteert de  regels of afspraken 
• Beantwoordt vragen of klachten op een beleefde en respectvolle manier en verwijst door 

indien mogelijk of nodig 

3. Zelfstandig 

werken 

• Organiseert het eigen werk 

• Heeft overzicht over het eigen werk 
• Ziet en zoekt werk en doet er ook iets mee 
• Kan bij afwezigheid van de verantwoordelijke verder werken 
• Werkt taken tijdig en volledig af (volgens de gemaakte afspraken) 

4. Resultaatgericht 
werken 

• Gaat ervoor om de taken af te werken binnen een afgesproken termijn 
• Zoekt naar de meest optimale werkwijzen en werkmiddelen om een goed resultaat te hebben 
• Geeft tijdig aan wanneer er knelpunten in het werk optreden 
• Onderneemt acties (bvb. andere of nieuwe werkwijzen of middelen) om een beter resultaat 

te bereiken 
• Gaat duurzaam om met materiaal en middelen 

5. Kwaliteitsvol 
werken 

• Voert het werk kwaliteitsvol uit 
• Signaleert en/of bespreekt zaken die niet beantwoorden aan de afgesproken kwaliteit  
• Waakt mee over de kwaliteit van alle diensten en producten binnen het team of de dienst 
• Probeert andere of vernieuwende werkwijzen uit om de kwaliteit te verbeteren  

6. Ordelijk werken • Houdt de werkomgeving en het materiaal net 
• Voert het werk verzorgd uit en ruimt op 
• Bergt middelen of documenten logisch en op de juiste plaats op 
• Behandelt het materiaal met zorg 
• Zorgt ervoor dat het materiaal gebruiksklaar is voor anderen 

7. Veilig werken • Volgt richtlijnen en afspraken inzake veiligheid 
• Gebruikt veiligheidskledij, beschermingsmiddelen, machines,… op de juiste manier 
• Heeft oog voor de veiligheid van zichzelf en van anderen bij de taakuitvoering 
• Geeft defecten door en herstelt deze indien mogelijk 
• Signaleert onveilige situaties 

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES 

Competentie Omschrijving 

1. nauwgezetheid • Werkt aandachtig en geconcentreerd  
• Controleert secuur de kwaliteit van het werk 
• Heeft oog voor detail 
• Werkt zonder fouten 
• Kan langdurig details bewerken zonder dat er fouten optreden 

2. probleem-
oplossend werken 

• Signaleert problemen op tijd naar de leidinggevende of andere betrokkenen 
• Zoekt mee naar praktische en haalbare oplossingen 
• Onderbouwt zijn voorstel van oplossing voor een probleem  
• Staat open voor de mening of voorstellen van anderen 

 

 

  de gemeentesecretaris  de functiehouder 
 
 
  Joeri STEKELORUM       
 

datum 
03/01/2011 


