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INFORMATIEFOLDER VACATURE 
 
 

Technisch assistent – klusjesman 
Voltijds –  niveau D 

Contractuele aanwerving – onbepaalde duur 

1) Functiebeschrijving. 
 

Benaming Technisch assistent 
klusjesman 

  

Niveau / salarisschaal D1-D2-D3 
 

  

Doel van de functie Onderhouden van het stedelijk patrimonium en zo 
bijdragen tot de goede werking en positief imago van de 
stad. 
 

Tewerkstelling: Contractueel van onbepaalde duur 
Voltijds 
 

Plaats in de organisatie: Werkt onder leiding van de ploegbaas  
Voert zelfstandig specifieke werkzaamheden uit 
Werkt samen met andere technisch assistenten en 
technisch beambten 
 

Taakomschrijving 
(resultaatgebieden) 
 
(In het functiegesprek 
worden de resultaat-
gebieden concreet ingevuld 
voor de te vervullen functie) 

1. Onderhoud 
Onderhouden en herstellen van stedelijke infrastructuur 
(gebouwen, speelpleinen) en materieel (gereedschappen, 
werktuigen en machines) zodat dit patrimonium in goede 
staat blijft. 

Voorbeelden van activiteiten: 
- uitvoeren van herstellingen en kleine onderhouds-
werkzaamheden 
- nazicht en onderhoud van speeltoestellen in scholen 
en op speelpleinen 
- kuisen van dakgoten 
-  …. 
 

2. Logistiek 
Geven van logistieke steun bij evenementen (markten, 
kermissen, festiviteiten, festivals,…) en de werking van het 
stadsbestuur zodat deze activiteiten een goed verloop 
kennen.. 

Voorbeelden van activiteiten: 
- vervangen van magazijnier 
- vervangen chauffeur Stekelbees (kinderopvang) 
- ruimt op voor en na festiviteiten en evenementen 
- bouwt podia mee op, plaatst stoelen, …. 
- … 
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3. Veiligheid 
Uitvoeren en opvolgen van de veiligheidsregels zodat 
ongevallen voorkomen worden.. 

Voorbeelden van activiteiten: 
- draagt veiligheidskledij 
- volgt de instructies en handleidingen 
-meldt defecten en gevaarlijke situaties 
- … 

4. Rapporteren 
Geven van relevante informatie aan de hiëarchische chef 
zodat de werken optimaal gepland en gecoördineerd 
kunnen worden.. 

Voorbeelden van activiteiten: 
- geeft tijdsbesteding en gebruikte materialen door aan 
de ploegbaas / werkleider 
- meldt problemen aan de ploegbaas / werkleider 

 

Competenties 
 

1. Klantgerichtheid – niveau II 
Onderneemt acties om voor de klant de meest 
geschikte oplossing te bieden bij vragen en problemen 
die minder voor de hand liggen en optimaliseert de 
dienstverlening. 
- Past binnen de bestaande procedures en planning de 
dienstverlening of het product aan om de klant verder te 
helpen. 
- Gaat kritisch na op welke punten de eigen dienstverlening 
aan de klant kan worden verbeterd. 
- Formuleert concrete voorstellen om de eigen dienst-
verlening te verbeteren (eventueel na specifieke feedback 
van klanten) 
- Reageert binnen aanvaardbare tijd op vragen/klachten 
(cfr klachtenprocedure). 
- Biedt een zo optimaal mogelijke oplossing. 
- Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de 
aangeboden oplossing en dienstverlening. 

 
2. Samenwerken – niveau I 
Werkt constructief mee in het team. Stelt zich loyaal en 
betrokken op. 
- Leeft afspraken met bestuur, leidinggevenden en 
collega’s na. 
- Levert een actieve bijdrage aan de werking van het team.  
- Gaat respectvol om met anderen en toont waardering. 
- Komt uit voor de eigen mening, maar legt zich loyaal neer 
bij een teambeslissing. 
- Geeft informatie en kennis door die voor anderen nuttig of 
belangrijk kan zijn. 

 
3. Zin voor kwaliteit – niveau I 
Bewaakt de kwaliteit van het eigen werk. 
- Controleert de zaken voordat ze de deur uitgaan; 
voorkomt dat er fouten worden gemaakt. 



H:\Personeel\algemeen\2017\Informatiefolder  technisch assistent klusjesman.docx 

- Streeft de beste kwaliteit na, legt de lat hoog. 
- Blijft onder druk oog hebben voor detail en kwaliteit van 
het werk. 
- Volgt de voorgeschreven procedures (bv. huisstijl). 
- Besteedt aandacht aan inhoud en vormgeving van een 
product voor aflevering. 
 
4. Zin voor initiatief – niveau I 
Neemt verantwoordelijkheid en acties op binnen het 
eigen takendomein. 
- Neemt zelf de verantwoordelijkheid voor een bepaalde 
taak of opdracht. 
- ‘Ziet werk’ en gaat over tot actie. 
- Gaat uit zichzelf achter informatie aan. 
- Onderneemt uit eigen beweging gerichte acties om een 
concreet probleem binnen het eigen takendomein op te 
lossen 
 

Aanwervingsvoorwaarden:  

- algemeen: - goed gedrag vertonen: de kandidaat die aangesteld 
wordt, bezorgt een uittreksel uit het strafregister. (model 2) 
- burgerlijke en politieke rechten genieten 
- medisch geschikt zijn: de kandidaat die aangesteld wordt, 
zal zich laten onderzoeken door de arbeidsgeneesheer + 
medisch rijgeschiktheidsattest.. 
 

- diploma: Bekwaamheidsattest waaruit stielkennis blijkt.  
Dit kan een diploma of getuigschrift zijn van een technische 
school, een bijscholingsattest of aantonen ervaringsattest. 
 

- aanvullende voorwaarden: Bezit een rijbewijs B  
. 

- kennis : van de vaktechnieken in de gevraagde specialiteit. 
 

- vaardigheden en attitudes - zelfstandig kunnen werken 
- oog hebben voor kwaliteit en veiligheid 
- klantgericht zijn 
- stipt en verzorgd werken 
- initiatief nemen  
- samenwerken 
 

Specifieke arbeids-
omstandigheden 

Avond- en/of weekendwerk mogelijk. 
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Selectieprocedure 
(Minimum score.) 
 
Afhankelijk van het aantal 
kandidaten kan de volgorde 
wijzigen of gedeelten 
gelijktijdig afgenomen 
worden. 
 
 
 

1. Schriftelijk gedeelte: (18/30):  
- proef 1: bondig verslag over een werkaangelegenheid 
(7,5/15) 
- proef 2: oppervlakteberekening en berekening van de 
hoeveelheid te gebruiken materialen - (7,5/15) 
 
2. Praktisch gedeelte: (18/30) 
Situatieproef: de uitvoering van een taak (taken) volgens 
opdracht, waaruit de stielkennis van de kandidaat blijkt. 
 
3. Mondeling gedeelte: (24/40) 
Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de 
kandidaat met de specifieke vereisten van de functie. 
 
Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 50 % van de 
punten behalen op elke proef; 60 % op elk gedeelte en 60 
% op het geheel van de selectieprocedure. 
 

  

Samenstelling 
selectiecommissie 

- werkleider of ploegbaas van een andere gemeente (2) 
- een leraar van het secundair technisch onderwijs. 
- gemeentesecretaris of afgevaardigde als verslaggever 
 

  

Evaluatoren: - Eerste evaluator:  ploegbaas 
- Tweede evaluator:  diensthoofd technische diensten 
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2) De verloning: 
 
1. Uitgewerkte  salarisschalen: 
Hieronder vindt u de uitgewerkte salarisschalen.  De bedragen zijn bruto jaarbedragen aan 
100 %.  Het brutomaandbedrag bekom je door vermenigvuldiging met de huidige index 
(1,6406) en deling door 12.   
De berekening van het nettoloon is afhankelijk van de gezinssituatie.  Een beetje verder vindt 
u enkele uitgewerkte voorbeelden. 
 
 
Schalen  D1 D2 D3 

Overgang  Na 4 jaar schaalanc. in D1 en 
gunstige evaluatie  

Na 18 jaar schaalanciënnitiet in D1 
of D2 en gunstige evaluatie 

Minimum 13.300 14.300 15.500 

Maximum 18.300 19.600 20.700 

 Jaarbedrag Jaarbedrag Jaarbedrag 

0 13.300 14.300 15.500 

1 13.650 14.650 15.850 

2 13.650 14.650 15.850 

3 14.000 15.000 16.250 

4 14.000 15.000 16.250 

5 14.350 15.400 16.600 

6 14.350 15.400 16.600 

7 14.700 15.750 17.000 

8 14.700 15.750 17.000 

9 15.000 16.150 17.350 

10 15.000 16.150 17.350 

11 15.350 16.500 17.700 

12 15.350 16.500 17.700 

13 15.700 16.900 18.100 

14 15.700 16.900 18.100 

15 16.050 17.250 18.450 

16 16.050 17.250 18.450 

17 16.400 17.650 18.850 

18 16.400 17.650 18.850 

19 16.750 18.000 19.200 

20 16.750 18.000 19.200 

21 17.100 18.350 19.600 

22 17.100 18.350 19.600 

23 17.450 18.750 19.950 

24 17.450 18.750 19.950 

25 17.800 19.100 20.350 

26 17.800 19.100 20.350 

27 18.300 19.600 20.700 

 
2. In aanmerking komende jaren. 
De jaren gepresteerd in overheidsdienst kunnen volledig worden overgenomen. 
Prestaties geleverd in de privé-sector kunnen tot maximum 8 jaren worden gevalideerd op 
voorwaarde dat ze rechtstreeks dienstig zijn voor de functie.  Hiertoe dient een attest van de 
vorige werkgever(s) met omschrijving van de ervaring worden voorgelegd. 
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3. Uitgewerkte voorbeelden. 
 

Personeelslid is alleenstaande 

& heeft geen relevante werkervaring. 

contractueel D1 

aantal dj 0 

jaarwedde à 100 % 13 300,00 

standplaatsvergoeding 359,95 

 13 659,95 

index 1,6406 

maandwedde 1 867,54 

RSZ 13,07 % 244,09 

  

belastbaar 1 623,45 

BV 263,08 

NETTO  1 360,37 

  

  

  

Personeelslid is 
gehuwd/samenwonend 

& heeft 8 jaren relevante 
werkervaring. 

contractueel D1 

aantal dj 8 

jaarwedde à 100 % 14 700,00 

standplaatsvergoeding 719,89 

 15 419,89 

  

index 1,6406 

maandwedde 2 108,16 

RSZ 13,07 % 275,54 

  

belastbaar 1 832,62 

BV 338,64 

NETTO  1 493,98 

  

1 kind ten laste 1 528,98 
2 kinderen ten laste 1 588,98 
3 kinderen ten laste 1 741,98 
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4. Bijkomende voordelen. 
Personeelsleden van het Stadsbestuur van Hoogstraten bekomen volgende bijkomende 
voordelen: 
- haard- of standplaatsvergoeding – afhankelijk van gezinssituatie & bedrag jaarwedde 
- maaltijdcheques met een waarde van 7,20 euro. 
- gratis hospitalisatievergoeding 
- opbouw tweede pensioenpijler via OFP PROVANT 
- fietsvergoeding: 0,23 euro/km of terugbetaling kosten openbaar vervoer. 
 
Tevens is het Stadsbestuur aangesloten bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst - 
Vlaanderen die bijzondere premies toekent (huwelijk, geboorte,…).  Via deze dienst kan je 
ook vakantiewoningen boeken of korting bekomen bij een aantal grote reisoperatoren. 
 
 
 
 
 
 

3) Hoe stel ik mij kandidaat? 
 
U kan zich kandidaat stellen door een sollicitatiebrief met curriculum Vitae te versturen naar:  
College van burgemeester en schepenen, Vrijheid 149 te 2320 Hoogstraten. 
Voeg een kopie bij van: 
- diploma, getuigschrift, attest van scholing in technische richting of werkervaring in 
technische richting 
- uw rijbewijs. 
 
U kan uw sollicitatiebrief met curriculum Vitae ook afgeven op de personeelsdienst tijdens de 
openingsuren. 
 
Uiterste datum van indienen van de kandidaturen 29 mei 2017 . 
 
 
 
 

4) Bijkomende inlichtingen? 
Meer informatie of verduidelijkingen kan u vragen op de dienst personeel  
tijdens de openingsuren 
of telefonisch op het nummer 03/340 19 65  
of per mail personeel@hoogstraten.be 
 
 

mailto:personeel@hoogstraten.be

