
BESLUIT ALGEMEEN DIRECTEUR VAN 21 FEBRUARI 2022

Personeel. Vaststellen van de functiebeschrijving van een technisch assistent elektricien.

Beknopte samenvatting
De functiebeschrijvingen worden vastgesteld onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur.

De algemeen directeur stelt de functiebeschrijving vast van een technisch assistent elektricien.

Bevoegd
Koen Codron, algemeen directeur

DE ALGEMEEN DIRECTEUR

Wetten en reglementen
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Verwijzingsdocumenten
Het gemeenteraadsbesluit van 

 15 november 2021 betreffende de goedkeuring van de rechtspositieregeling voor het personeel van 
lokaal bestuur Zottegem

 22 maart 2021 betreffende het wijzigen van het organogram en de personeelsformatie van stad en 
OCMW Zottegem

Verantwoording
De functiebeschrijvingen worden vastgesteld onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur.

De algemeen directeur stelt de functiebeschrijving van technisch assistent elektricien vast.

BESLIST:

Artikel 1. De functiebeschrijving van technisch assistent elektricien vast te stellen als volgt:

FUNCTIEBESCHRIJVING

1. Functiegegevens

Functie: technisch assistent gebouwen - elektricien

Rang: Dv
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Graad: Uitvoerend

Niveau: D

Functionele loopbaan: D1 – D3

Dienstverband: Contractueel

2. Plaats in de organisatie

Afdeling: Ruimte

Dienst: Technische Dienst – Gebouwen

De technisch assistent begraafplaatsen rapporteert aan de ploegbaas gebouwen.

3. Doel van de dienst en de functie

De afdeling ruimte omvat de dienst omgeving, mobiliteit & openbare werken, technische dienst en dienst 
onderhoud. 

De technische dienst is de uitvoerende dienst van de afdeling Ruimte en heeft tot doel het zo efficiënt 
mogelijk inplannen, uitwerken, uitvoeren en opvolgen van werken in eigen beheer binnen de domeinen 
groenbeheer, gebouwen, magazijn, wegen en signalisatie & feestelijkheden om zo de gemeentelijke 
openbare ruimte en het gemeentelijk patrimonium op een duurzame wijze te onderhouden en 
praktijkgerichte ondersteuning naar de andere diensten te bieden. 

De subdienst gebouwen staat in voor het algemeen beheer van de gebouwen binnen het patrimonium van 
zowel OCMW, AGB als Stad Zottegem. Als technisch assistent gebouwen met specialisatie elektriciteit ben 
je mee verantwoordelijk voor het onderhouden en plaatsen van elektrische installaties. Je voert zelfstandig 
of in ploegverband diverse technische opdrachten uit. De ondersteuning van elektrische installaties bij 
evenementen en het stadsonderhoud vereist een zekere flexibiliteit m.b.t. de werkuren (weekend-werk, 
feestdagen, ploegwerk).

KERNRESULTATEN

1.
1. Elektriciteitswerken

Het uitvoeren van elektriciteitswerken bij nieuwe installaties en onderhouden van bestaande installaties. 
Zorg dragen voor een degelijke infrastructuur.

Dit omvat onder meer volgende concrete taken:

 Plaatsing en herstelling elektriciteits-, telefoon- en computerleidingen in gebouwen, inclusief 

voorbereidende werkzaamheden en afwerking;

 Vervangen van lampen, plaatsen van bijkomende stopcontacten;
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 Plaatsen van tijdelijke verlichting bij evenementen;

 Vernieuwen van elektriciteitskasten;

 Detecteren van elektrische en elektromechanische fouten;

 Herstellen van elektrische toestellen.

2. Ondersteuning bij evenementen, meehelpen aan een vlot verloop.

Ondersteuning bieden bij diverse evenementen, georganiseerd door lokaal Bestuur Zottegem, meehelpen 

aan een vlot verloop.

Dit omvat onder meer volgende concrete taken:

 Installeren, opstellen en afbreken van (feest)materiaal

 Meehelpen bij taken in verband met evenementen, markten, kermissen.

 Je bent bereid om te assisteren bij kleine onderhoudswerken van de ploeg gebouwen

3. Technische kennis 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

 In staat zijn om zelf elektrische installatieschema’s op te stellen en te tekenen;

 De nodige vakkennis opdoen en actualiseren;

 De opgedane kennis toepassen in het dagelijks werk;

 De veiligheidsprocedures kennen en naleven.

4. Materiaal: onderhoud, netheid en veiligheid

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

 Het onderhouden en schoonmaken van werkplaatsen, materialen, voertuigen en machines;

 Melden van defecten aan de leidinggevende;

 Treffen van veiligheidsmaatregelen en naleven van veiligheidsnormen;

 Het verplicht dragen van aangepaste werkkledij;

 Rapporteren van onveilige situaties;

 Adviezen m.b.t. veiligheid, welzijn, duurzaamheid en milieu opvolgen en toepassen.
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5. Flexibiliteit en communicatie

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

 Zich buiten de standaard werktijden beschikbaar houden voor interventies volgens de 

voorziene permanentieregeling;

 Meewerken aan een open, interne communicatie naar de collega’s en leidinggevende;

 Actief deelnemen aan intern overleg.

Verruimende bepaling: op vraag van de direct leidinggevende, de verantwoordelijke technische dienst 
en/of de algemeen directeur verricht de medewerker ondersteunende taken van de eigen dienst of van 
andere diensten.

FUNCTIEPROFIEL

De definities en gradaties van de technische en gedragscompetenties worden ter beschikking gesteld in de 
competentiegids.

Per competentie worden 3 gradaties onderscheiden.

Een hogere gradatie impliceert steeds dat de lagere gradatie ook is verworven.

1. Technische competenties

Gradatie

Cluster Competentie Elementair Voldoende Grondig

PC-vaardigheden Algemene PC vaardigheden x

Wetgeving en regelgeving
Wetgeving en regelgeving met 
betrekking tot de functie

x

Wetgeving en regelgeving met 
betrekking tot de organisatie

x

Werking en werkmiddelen Werking van de organisatie x

Werkmiddelen en 
werkmethodieken

x
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2. Gedragscompetenties

Gradatie

Cluster Competentie Gradatie 1 Gradatie 2 Gradatie 3

Beheersmatige vaardigheden Plannen en organiseren x

Interactief gedrag Schriftelijke communicatie

Mondelinge communicatie x

Teamwerk en samenwerken x

Persoonsgebonden gedrag Flexibiliteit x

Kwaliteit en nauwgezetheid x

Probleemoplossend gedrag Initiatief x

Klantgerichtheid x

Waardegebonden gedrag Loyauteit x

Resultaatsgerichtheid x

3. Bijzondere aanwervingsvereisten

 in het bezit van een diploma/attest elektriciteit, elektromechanica of elektronica of je beschikt 
over de nodige kennis door aantoonbare ervaring,

 in het bezit van een rijbewijs B, 

 relevante (werk)ervaring is een pluspunt.

Koen Codron
algemeen directeur
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