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A. FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL 

 

Functie: arbeider rein en wegen 

Team: ruimte 

Afdeling/dienst: technische dienst 

Graad en niveau: technisch assistent D1-D3 

De arbeider rein en wegen werkt onder de directe leiding van en rapporteert aan de 

meewerkende ploegverantwoordelijke. 

 

 

Doel van de functie en van de entiteit 

 

Polyvalente arbeider die voornamelijk instaat voor onderhouds- en herstellingswerken aan wegen, 

voet- en fietspaden. 

 

Resultaatsgebieden 

 

1. Uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan wegen, voet- en fietspaden 
- Grond- en funderingswerken uitvoeren 
- Uitgraving opvullen en aandammen 
- Bestrating plaatsen in verschillende materialen 

 Dalstenen 

 Kasseien 

 Asfalt 

 Beton 

 Klinkers 



 

- Voegen van de bestrating 
 

2. Plaatsen, herstellen en onderhouden van verkeerssignalisatie, straatmeubilair, ed. 
- Verkeersborden en palen plaatsen en vervangen 
- Wegmarkeringen aanbrengen 
- Plaatsen van zitbanken en vuilnisbakken 

 

3. Onderhoud van het werkmateriaal: 

- zorgen voor een goed nazicht en onderhoud van het werkmateriaal (machines, toestellen, 
gereedschap, …) volgens de gebruiksvoorschriften en de algemene principes van goed 
vakmanschap 

- het werkmateriaal controleren op veilige en efficiënte werking 
- werkkleding en beschermingsmiddelen onderhouden 
- basisonderhoud voertuigen 
- melden van defecten aan machines en gereedschap aan de verantwoordelijke 
- ordelijk en net houden van de werkplaats  

 

4. Praktische ondersteuning bij organisatie gemeentelijke evenementen (manifestaties, 
feestelijkheden, recepties, …): 

- plaatsen van aangepaste signalisatie 
- installeren, opstellen en afbreken van de nodige materialen en installaties 
- … 

 

5. Veiligheid 

- zorgen voor een veilige uitvoering van de werken 
- rapporteren van onveilige situaties 
- gebruik maken van de nodige veiligheidsinstructies  

 

6. Vorming 

- bereid zijn de nodige vorming te volgen 
- de opgedane kennis integreren in de werking van de dienst 

 
Verruimende bepaling 

Op vraag van de meewerkende verantwoordelijken of een hiërarchische overste verricht de 
werknemer andere ondersteunende taken van collega’s van de eigen dienst of van andere 
gemeentelijke diensten. 
 

Competenties 

 

Technische competenties  

 

 Gradatie 

 

Cluster Kennis en vaardigheden Noties Basis Grondig 

Organisatorische 

kennis 
Kennis van de werking van een lokaal bestuur X 

  



 

Functiegerichte 

kennis 

Gebruiksaanwijzing van de nodige machines, 

materialen en producten begrijpen en correct 

kunnen toepassen 

 
 

 

X 

Kennis van de geldende veiligheidsvoorschriften en 

gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 

 
 X 

Ruime kennis van technisch onderhoud wegen en 

voetpaden 

 
 X 

Kunnen berekenen van de benodigde 

materialen/producten 

 
 

 

X 

 

Gedragscompetenties 

 

Competentie Niveau Omschrijving 

Voortdurend verbeteren 1 Toont zich leer- en aanpassingsbereid met betrekking tot de 

eigen functie en situatie 

- 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 niet duidelijk is  
- Geeft aan waar zich problemen in de taak voordoen en 

denkt mee na over oplossingen  
- Past nieuwe richtlijnen, kennis, informatie en inzichten 

toe in de praktijk 

Klantgerichtheid 1 Reageert vriendelijk, gepast en correct op voor de hand 

liggende vragen van klanten (burgers) 

- 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. 
- Stelt zich hulpvaardig op 

Samenwerken 2 Werkt mee en informeert anderen 

Helpt anderen en pleegt overleg 

- 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 waarmee men samenwerkt 



 

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

- Vraagt spontaan en vooraf de mening van anderen 

Betrouwbaarheid 2 Handelt correct en respectvol ten aanzien van zijn omgeving 

en van de bestaande regels en afspraken 

Brengt sociale en ethische normen in de praktijk 

- Neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn eigen 
handelen  

- Heeft aandacht voor de veiligheid van zichzelf, de 
collega’s en van de klant (bv. werken uitvoeren in de 
nabijheid van kinderen, leerlingen, veilig omgaan met 
machines,…) 

- Leeft de deontologische code (gedragscode) na 
- 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 (discretie) 

- Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken 

Initiatief 1 Neemt initiatief om binnen het eigen takendomein acties op 

te nemen (reactief en ad hoc) 

- Doet eerst zelf al het mogelijke om een probleem op te 
lossen alvorens de hulp van anderen in te roepen 

- Gaat uit zichzelf achter informatie aan  
- Ziet werk liggen en gaat over tot actie 
- Kan problemen die zich voordoen zelf afwerken  
- Onderneemt uit eigen beweging gerichte acties om het 

concrete probleem op te lossen 

Flexibel gedrag 1 Past zijn aanpak of gedrag aan als de concrete situatie dat 

vereist 

- 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, afwezigheid collega's) 

- 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 

Nauwgezetheid 2 Draagt zorg voor materialen, gaat ordelijk te werk 

Levert met oog voor detail correct werk af 

- Voert herhaaldelijke technische taken foutloos uit  
- Vult documenten en formulieren correct en zorgvuldig in 



 

- Blijft aandachtig bij routineuze taken  
- Controleert het eigen werk 
- Gaat nauwgezet om met materiaal (in functie van de 

veiligheid) 

Organiseren 1 Organiseert het eigen werk 

- Werkt onder tijdsdruk alles tijdig en correct af 
- Kan op een bepaald ogenblik met oog voor de timing zijn 

werk afronden  
- Pakt de zaken efficiënt aan  
- Kan inspelen op wijzigende omstandigheden  
- Ontwikkelt een aanpak die blijk geeft van doorzicht en 

overzicht 

Voortgangscontrole 1 Bewaakt de voortgang van het eigen werk 

- 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 

 

 

B. ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN 

 

- Diplomavoorwaarde : houder zijn van een getuigschrift technisch of beroeps secundair 
onderwijs EN 4 jaar aantoonbare ervaring in wegenwerken. 

- In het bezit zijn van een rijbewijs B (met een voorkeur voor rijbewijs C) 

- Een gedrag hebben in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking 

- De burgerlijke en politieke rechten genieten 

- 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 

- Goede kennis van de Nederlandse taal 

- Slagen voor de selectie 

 

 

 

 

 

 

 



 

C. EXAMENPROGRAMMA 

 

De selectie zal bestaan uit een praktische, schriftelijke en mondelinge proef. 

 

- Praktische en schriftelijke proef 

Arbeidsproef:  we controleren jouw stielkennis, handvaardigheid en competenties. 

 

- Mondelinge proef 

We hebben een gesprek waarin we de competenties bevragen en peilen naar jouw motivatie 

en interesse voor de vacature. 

 

Om geslaagd te zijn, moet je 50% van de punten behalen op de praktische, schriftelijke en de 
mondelinge proef afzonderlijk, en 60% op het totaal van deze proeven.  
 

D. ARBEIDS- EN LOONVOORWAARDEN 

 

Wedde (voltijds 38/38) 

 

Volgens barema D1-D3 

Geïndexeerde bruto maandwedde: minimum € 1.891 en maximum € 2.603. 

 

De jaren gepresteerd in overheidsdienst kunnen volledig worden overgenomen. 

Functierelevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan onbeperkt in 

aanmerking genomen worden.  

 

Bijkomende voordelen: 

- maaltijdcheques ter waarde van € 8 

- 35 dagen betaalde vakantie na 1 jaar voltijdse prestaties 

- 14 feestdagen 

- volledige terugbetaling openbaar vervoer voor woon-werkverkeer 

- fietsvergoeding 

- opleidingsmogelijkheden 

- Tevens is het gemeentebestuur aangesloten bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van 
de RSZPPO die bijzondere premies toekent. Via deze dienst kan je ook vakantiewoningen 
boeken of korting bekomen bij een aantal grote reisoperatoren. 

 



 

E. KANDIDATUURSTELLING 

 

Je kan je sollicitatiebrief samen met je cv opsturen en diploma, e-mailen of afgeven: 

 

 Sturen t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Woluwestraat 1 te 1830 
Machelen 

 E-mailen naar vacatures@machelen.be  

 Afgeven op de personeelsdienst in het gemeentehuis 
 

Onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking.  

 

Solliciteren kan tot uiterlijk 19 januari 2022.  

 

F. EXTRA INFORMATIE 

 

Wens je nog meer informatie, dan kan je je tijdens de kantooruren steeds wenden tot de 

personeelsdienst  02/254 12 58. 

 

mailto:vacatures@machelen.be

