
 
 

Functieprofiel 

INGENIEUR binnen de dienst Openbare Werken 

B4-5/A1a-A2a 

Functietitel Ondersteunend Ingenieur 

Cluster Stadsontwikkeling 

Plaats in het 
organogram 

Als Ingenieur binnen de dienst Openbare Werken ben je 
verantwoordelijk voor het onderdeel wegenis/rioleringen onder 
de clustermanager en je rapporteert aan de Clustermanager 

Niveau B of A 

Weddeschaal B4-5/A1a-A2a 

 

Doel van de functie 

Als Ingenieur dienst Openbare Werken heb je de coördinerende verantwoordelijkheid over 

alle gemeentelijke taken die aan de dienst Openbare Werken zijn toevertrouwd. 

Resultaatsgebieden 

Jouw resultaatsgebieden zijn: 
 

1 Je coördineert optimaal het functioneren binnen de dienst Openbare Werken: 

➢ je leidt dagelijks de dienst en organiseert efficiënt de interne werking 

(coaching, ondersteuning en sturing van de medewerkers, interne 

communicatie en informatiedoorstroming, taakverdeling, kwaliteitszorg, 

organisatie en verbeteren van de werkprocessen,…); 

➢ je beheert en controleert accuraat de budgetten teneinde een efficiënt en 

doeltreffend financieel beleid te realiseren; 

➢ je houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen inzake wetgeving en 

regelgeving m.b.t. de dienst en deze ontwikkelingen implementeren 

binnen de eigen dienst teneinde de werking van de dienst actueel te 

houden. 

2 Je ondersteunt het beleid in:  

➢ beleidsvoorbereiding: je maakt beleidsplannen op inzake verschillende 

deelopdrachten, je maakt adviezen en voorstellen op voor college van 

burgemeester en schepenen en de gemeenteraad;  

➢ beleidsopvolging: je bewaakt en volgt beleidsdoelstellingen op, je 

rapporteert over de uitvoering van het beleidsplan, je volgt en bewaakt het 

budget;  

➢ beleidsuitvoering: je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

genomen beslissingen door het beleid. 

3 Je voert opdrachten en projecten uit in samenwerking met je medewerkers. 

4 Je voert taken uit of helpt bij taken van de eigen dienst of de andere 

gemeentelijke diensten op vraag van de algemeen directeur. 

5 Je verleent advies bij gemeentelijke dossiers.  



 
 
Profiel 

1/ Kennis 

- Specifieke vakkennis in relatie tot de dienst en de specialisatie. 

- Software eigen aan de functie. 

- Je hebt kennis van de structuur en de werkingscultuur van de stedelijke overheid.  

 

2/ Competenties 

Omgaan met 
informatie 

Informatie analyseren Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt 
informatie kritisch. 
Je analyseert snel en doeltreffend complexe 
situaties. 
Je hebt een goed inzicht in de oorzaken en 
gevolgen van gebeurtenissen. 

 Informatie integreren Je legt verbanden tussen verschillende 
gegevens, genereert alternatieven en trekt 
sluitende conclusies. 
Je weegt alternatieven tegen elkaar en gebruikt 
informatie uit verschillende bronnen om tot 
doordachte conclusies te komen. 

Omgaan met 
taken 

Beslissen Je neemt tijdig correcte beslissingen rekening 
houdend met alle informatie die ter beschikking 
staat. 
Je beslist snel als de omstandigheden dit 
vereisen. 

 Organiseren Je stelt proactief objectieven, tekent nauwgezet 
actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste 
middelen in binnen de beschikbare tijd. 
Je organiseert de activiteiten van de dienst in 
een efficiënte plan zodat er geen middelen 
(mensen, budget, logistiek) verloren gaan.  
Je houdt rekening met onverwachte 
omstandigheden bij het opstellen van een 
planning. 

 Beheren van de dienst 
 

Je beheert en volgt tijd kosten activiteiten en 
middelen op.  
Je onderneemt stappen om de efficiëntie van de 
bestaande procedures te verhogen. 

Omgaan met 
medewerkers 

Medewerkers aansturen Je geeft eenduidige instructies over de stappen 
die moeten gevolgd worden. 
Je stuurt resultaten van anderen bij in functie van 
de doelstelling en de beschikbare tijd. 
Je voorziet maatregelen voor het geval dat 
regels en procedures worden overtreden. 
 

 Medewerkers ontwikkelen Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft 
gericht feedback over hun functioneren. 
Je bewaakt de vooruitgang in de ontwikkeling 
van medewerkers. 
Je geeft zowel positieve als negatieve feedback 
op een gepaste manier. 

 Bouwen van teams  Je stelt effectieve teams samen in functie van de 
opdrachten. 
Je zet samenwerkingsverbanden tussen teams 
en ploegen op. 
Je onderneemt de nodige stappen om conflicten 
aan te pakken. 



 
 

 Teams aansturen  Je coördineert de activiteiten van verschillende 
teams. 
Je toont de verschillende teams in welke richting 
ze moeten evolueren. 

Omgaan met 
relaties 

Servicegericht handelen Je zoekt naar mogelijkheden om de 
dienstverlening aan de burgers te verbeteren. 

 Adviseren Je geeft inhoudelijk correct advies aan anderen 
Je bouwt dankzij je geloofwaardigheid een relatie 
op met belangrijke partners. 

 Relaties leggen Je bouwt relaties en netwerken op met mensen 
binnen en buiten de organisatie, met gelijken en 
doorheen de hiërarchische niveaus. 
Je spreekt spontaan experts aan om 
geïnformeerd te blijven. 

Omgaan met 
eigen 
functioneren 

Stress beheren Je neemt snel de juiste beslissingen in 
crisissituaties. 
Je behoudt een positieve attitude ten aanzien 
van je taken, ook wanneer de druk hoog is.  
Je aanvaardt kritiek en plaatst deze in het juiste 
kader. 

 Zichzelf ontwikkelen Je volgt evoluties op en schoolt je bij volgens de 
professionele noden. 

 Objectieven behalen Je beschikt over inzet, wil en ambitie om 
resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid 
op te nemen voor de correctheid van de 
ondernomen acties.  
Je benut opportuniteiten in het voordeel van de 
organisatie. 
Je behaalt resultaten op lange termijn door 
hinderpalen te overwinnen. 
Je behaalt resultaten met de dienst door vlot in te 
spelen op onvoorziene omstandigheden. 

 Organisatiebetrokkenheid 
tonen 

Je staat borg voor het behalen van de beoogde 
resultaten van de stad en blijft daarom op de 
hoogte van de omgeving waarin de organisatie 
actief is. Je ontwikkelt en houdt de 
organisatiestructuur, het beleid en de 
doelstellingen in stand.  

 

 

Verruimende bepalingen 

Je bent uiteraard flexibel in de werkuren (avond- en weekend). 

Je werkt efficiënt, oplossingsgericht en durft!  

  



 
 

Taakprofiel 

1. Je hebt een technische basis en bent bereid om verder bij te leren over specifieke 
gemeentelijke dossiers.  

2. Je bent ook administratief sterk en kan perfect werken met de klassieke 
computerprogramma’s, maar je kan ook perfect werken met nieuwe programma’s.  

3. Je ondersteunt de medewerkers van de dienst openbare werken in volgende zaken:  
a. Technische ondersteuning openbare werken:  

i. Eigen dossiers:  
1. Ondersteunen collega’s bij keuzes ontwerp 
2. Uittekenen van ontwerpen 
3. Opmaken lastenboeken 

ii. Externe dossiers:  
1. Ondersteunen bij participatie  
2. Screenen van ontwerpen 
3. Nakijken dossiers   
4. Opvolgen dossiers op de werf  

b. Administratieve ondersteuning:  
i. Administratieve opvolging dossiers (bevel van aanvang, 

vorderingsstaten, verrekeningen, …) 
ii. Beheerder mailbox dienst:  

1. Beantwoorden burgers over wegenisdossiers  
2. Dispatchen mails naar de juiste medewerker 
3. …  

iii. Ondersteuning bieden bij signalisatievergunningen en tijdelijke 
verkeersreglementen 

iv. Opvolgen van de aanvragen inname openbaar domein  
v. Opmaken van punten voor het schepencollege  
vi. Bereid zijn om budgetten bij te houden ter ondersteuning van de dienst 

4. Het samenwerken met de dienst werkplaatsen bevorderen door kennis te delen, 
manier van werken te delen en ondersteunend op te treden.  

5. Te woord staan van burgers met technische problemen en deze een gefundeerd 
advies bezorgen.  

6. Constructief samenwerken met de collega’s van de dienst stedenbouw, de dienst 
mobiliteit en de dienst werkplaatsen.  

7. Het bijwonen van overlegvergaderingen met betrekking tot de verschillende 
opdrachten, indien dat blijkt nodig te zijn.  

8. …  
  


