
 

 

Diensthoofd technische dienst 

Graad A1a-A3a – voltijdse contractuele functie 

 

Wielsbeke 

Informatiebericht 

Maart 2023 



 

 

                    2 

Inhoud 

 

1 Inleiding ............................................................................................................................. 3 

2 Waaraan moet je voldoen om te mogen deelnemen aan de selectie? ........................ 3 

2.1 Algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden ................................................................ 3 

2.2 Specifieke voorwaarden ...................................................................................................................... 3 

3 Wie zoeken we? ................................................................................................................. 4 

4 Wat biedt de werkgever aan? .......................................................................................... 5 

5 Waaruit kan de selectie bestaan? .................................................................................... 5 

5.0 Capaciteitstest (enkel voor niet-masters) ..................................................................................... 5 

5.1 Schriftelijke proef ................................................................................................................................... 5 

5.2 Grondig sollicitatiegesprek of mondelinge proef ..................................................................... 6 

6 Wanneer ben je geslaagd? ............................................................................................... 6 

7 Hoe verloopt de selectieprocedure? ............................................................................... 6 

8 Wanneer word je aangeworven? ..................................................................................... 6 

9 Wie zetelt in de selectiecommissie? ................................................................................ 7 

10 Hoe kan je solliciteren? ................................................................................................. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                    3 

1 Inleiding 

Meer dan 150 medewerkers van het lokaal bestuur Wielsbeke (gemeente en OCMW Wielsbeke) 

zetten zich dagelijks in om het leven van de circa 10.000 inwoners van Wielsbeke zo aangenaam 

en comfortabel mogelijk te maken. 

 

Onze dienstverlening is zeer divers: denk maar aan sport, cultuur, burgerzaken, groen, 

armoedebestrijding, evenementen, wegenwerken, ... De uitdagingen voor onze diensten en 

medewerkers zijn groot en evolueren voortdurend. Samen zorgen we ervoor dat het aanbod van 

onze dienstverlening zo goed mogelijk afgestemd is op de wensen en behoeften van onze 

inwoners. 

 

Lokaal bestuur Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een diensthoofd technische 

dienst – graad A1a-A3a – voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve van 3 jaar, 

knelpuntberoep. 

 

De selectie werd uitbesteed aan een erkend extern selectiebureau. Probis voert de selectie uit 

in  overeenstemming met de rechtspositieregeling en met de opdracht. 

 

2 Waaraan moet je voldoen om te mogen deelnemen 

aan de selectie? 

Aan deze voorwaarden (de selectie en de medische geschiktheid uitgezonderd) moet voldaan 

zijn op de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen. 

 

 gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie  

 burgerlijke en politieke rechten genieten 

 medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie 

 voldoen aan de vereiste over taalkennis  

 slagen voor de selectieprocedure 

 

 Je beschikt over een masterdiploma (of gelijkgesteld). 

 Indien je niet over het vereiste diploma beschikt, dien je te slagen voor een 

capaciteitsproef en kan je twee jaar relevante beroepservaring aantonen. 
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3 Wie zoeken we? 

Functie: 

De technische dienst voert alle werken uit in eigen beheer die nodig zijn voor het optimaal 

functioneren van de technische uitrustingen (materieel, gebouwen ed.), voor een efficiënt 

beheer van de middelen en een verzorgde, veilige en goed onderhouden infrastructuur in de 

gemeente en het OCMW. Daarnaast vervult deze dienst ook een logistieke functie naar andere 

diensten van de gemeente of het OCMW toe (o.a. bij feestelijkheden en evenementen). 

 

Als diensthoofd technische dienst: 

 Ben je verantwoordelijk voor een efficiënt en effectief beheer van het openbaar 

domein en patrimonium (wegen, pleinen, groene ruimtes, gebouwen, ...) zodat een 

optimale dienstverlening aan de burger kan gewaarborgd worden. 

 Ben je verantwoordelijk voor de controle en opvolging van de werken in eigen beheer, 

bijgestaan door de coördinator werken in eigen beheer/ werkleiders van de 

verschillende subdiensten. 

 Draag je bij tot een integrale visie voor het beheer van het openbaar domein en 

patrimonium en je bewaakt de budgetten. 

 Heb je een leidinggevende rol die de medewerkers aanstuurt en motiveert, alsook het 

werk zodanig kan structureren en organiseren dat het vlot en efficiënt verloopt. 

 Sta je voor een open interne & externe communicatie. 

 

Profiel: 

 Je weet het maximum uit je medewerkers te halen en bent hun steun en toeverlaat. 

 Je bent vertrouwd met de techniciteit die komt kijken bij investeringsprojecten op het 

openbaar domein. 

 Je kan goed plannen en organiseren. 

 Je kan een team aansturen. 

 Je bent resultaatgericht, besluitvaardig en flexibel ingesteld. 

 Je volgt de wetgeving nauw op en informeert het team over nieuwigheden. 
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4 Wat biedt de werkgever aan? 

 Een boeiende afwisselende job met een ruime verantwoordelijkheid in een gedreven 

en dynamisch team.  

 Een aantrekkelijk bruto geÏndexeerd maandloon volgens de weddeschaal A1a-A3a 

(van min. € 3641,48 en max. € 6408,01) met bijkomende extralegale voordelen zoals 

maaltijdcheques, ecocheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en 

terugbetaling kosten openbaar vervoer, 2e pensioenpijler, gunstige verlof- en 

feestdagenregeling.  

 Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve van 3 jaar. 

 

5 Waaruit kan de selectie bestaan? 

Elke selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van één of meerdere 

selectietechnieken. Deze criteria en technieken zijn afgestemd op de functiebeschrijving. 

De selectieprocedure kan bestaan uit: 

 

Indien je niet over het vereiste diploma beschikt, dien je te slagen voor een capaciteitsproef 

en kan je twee jaar relevante beroepservaring aantonen. 

 

Competentieproef: De kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de 

inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere 

uitoefening van de functie kan voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, 

waarbij de competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het 

competentieprofiel worden getoetst. 

 

Werkgerichte proef: De proef omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of 

praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens het 

examen aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie 

kan hierin worden verwerkt. 
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Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de 

kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn 

persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. 

De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd. 

 

6 Wanneer ben je geslaagd? 

Je kan slechts deelnemen aan een volgende selectietechniek indien je geslaagd bent in 

de voorgaande. 

Om als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke 

selectietechniek, en 60% op het totaal van de selectie. 

 

7 Hoe verloopt de selectieprocedure? 

Na de deadline voor het indienen van de kandidaturen, worden de sollicitatiedossiers 

nagekeken en voorgelegd aan het bestuur.  Zij beslissen of je in aanmerking komt voor 

deelname aan de selectieprocedure of niet. Wanneer je alle gevraagde documenten 

aangeleverd hebt en voldoet aan de gestelde voorwaarden, wordt je kandidaatstelling door 

het bestuur ‘ontvankelijk’ verklaard. Wanneer je niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, 

kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.  Je wordt steeds tijdig op de hoogte gebracht 

van elke volgende stap in de selectieprocedure. 

Het is belangrijk om zo snel mogelijk alle gevraagde documenten (zoals een kopie van je 

diploma of een uittreksel uit het strafregister) door te sturen.  Indien je, door tijdsgebrek of 

andere redenen, niet onmiddellijk alle gevraagde gegevens kan bezorgen, dan is je 

sollicitatiedossier niet volledig en kan je ‘onder voorbehoud’ ontvankelijk verklaard worden.  

De uitnodiging voor deelname aan de eerste selectieproef wordt tijdig verstuurd en dit met 

vermelding van de plaats, de dag en het uur van de eerste selectieproef. 

 

8 Wanneer word je aangeworven? 

De selectieprocedures toetsen de bekwaamheid of geschiktheid van de kandidaten en 

resulteren in een opsomming van de geslaagde of geschikt bevonden kandidaten. 



 

 

                    7 

De kandidaat die door het lokaal bestuur wordt aangesteld, wordt hiervan op de hoogte 

gebracht. De overige geslaagde kandidaten worden opgenomen in de wervingsreserve en 

worden aangesproken indien de job opnieuw vacant is binnen een periode van 3 jaar. 

 

9 Wie zetelt in de selectiecommissie? 

De selecties worden uitgevoerd door een selectiecommissie die bestaat uit ten minste drie 

ervaringsdeskundigen en/of deskundigen in de personeelsselectie.   

De gemeentelijke mandatarissen en de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties 

mogen uitsluitend als waarnemer bij de selectie aanwezig zijn. Zij mogen geen vragen stellen 

of delibereren over de uitslag van de selecties.  

 

10 Hoe kan je solliciteren? 

Door volgende documenten te bezorgen: 

 CV 

 Motivatiebrief 

 Uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan zes maanden) 

 Kopie van het gevraagde diploma 

 

Je kan dit doen online of per post tot en met 13/04/2023. Kandidaturen per post zijn te 

bezorgen aan: 

Lokaal bestuur Wielsbeke 

P/A Probis - Vliegvelddreef 9 - 1082 Brussel 

 

De functiebeschrijving en eventueel bijkomende informatie kan je terugvinden op 

www.probis.be. Voor vragen kan je terecht bij jobs@probis.be of op het nummer 02 467 35 

40. 

 

Probis behandelt je sollicitatie vertrouwelijk en correct. 

 


