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Vacature  

Het stadsbestuur van Hoogstraten biedt zijn burgers een kwaliteitsvolle en 

klantvriendelijke dienstverlening. Daarvoor doet de organisatie beroep op gemotiveerde 

en betrouwbare medewerkers. Momenteel is het stadsbestuur op zoek naar een: 

Technisch hoofdassistent onderhoud gebouwen 

(elektriciteit/sanitair) 
 

Voltijds – niveau D4 

Contractueel – onbepaalde duur - knelpuntberoep 

Aanleg wervingsreserve 2 jaar 

Functie 

Als technisch hoofdassistent onderhoud gebouwen ben je verantwoordelijk voor het 

structureel oplossen en voorkomen van technische problemen in de gemeentelijke 

gebouwen (woonzorg- centrum, administratieve gebouwen, scholen, bibliotheek, …).  

Je taak is drieërlei en bestaat uit:  

- een uitvoerend deel (50%); 

- het herstellen en installeren van de technische installaties alsook het tijdig uitvoeren 

van preventief onderhoud in functie van het patrimoniumbeheer; 

- de rechterhand van de ploegbaas gebouwen (30%): 

* voorbereiden van kleinere projecten; 

* in kaart brengen van installaties; 

* contact leggen met en begeleiden van externe onderhoudsfirma’s bij werken zodat 

deze efficiënt en kwaliteitsvol gebeuren; 

* ondersteunen van medewerkers bij het uitvoeren van allerlei kleine herstellingen op 

gebied van elektriciteit, sanitair, mechanica en schrijnwerk; 

- het aansturen van technisch medewerkers bij afwezigheid ploegbaas (20%); 

De technisch hoofdassistent heeft een belangrijke rol in het werken aan een kwaliteitsvol 

resultaat van de werken en draagt zo bij aan de goede werking en een positief imago van 

de stad Hoogstraten. 
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Profiel 

• Je beschikt over een bekwaamheidsattest waaruit stielkennis blijkt (= diploma of 

getuigschrift van minimum drie jaar technisch onderwijs of daarmee gelijkgesteld 

onderwijs (elektriciteit, elektromechanica, sanitair, schrijnwerk, …) of 

gelijkwaardig; 

• Je beschikt over minimaal drie jaar relevante werkervaring; 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B; 

• Je bent bereid om in een permanentiesysteem in te stappen; 

• Je hebt een primaire kennis van elektrische installaties; 

• Je hebt kennis van: HVAC, sanitair, sanitaire technieken, digitale technologieën 

(computer), het gebruik van machines, materialen en producten; 

• Je hebt een basiskennis van algemene bouwtechnieken, planlezen, meet- en 

beoordelingsmethoden, veiligheid op het werk, ergonomie en hygiëne. 

Aanbod  

Verloning volgens wettelijk barema, haard- of standplaatsvergoeding, maaltijdcheques, 

ecocheques, opbouw 2de pensioenpijler, hospitalisatieverzekering, korting bij Sportoase 

Stede Akkers en fietsvergoeding. De aanvangswedde bedraagt 2 707 euro bruto per maand 

(exclusief vergoedingen).  Dit bedrag verhoogt als je relevante ervaring bewijst. Zowel de 

jaren in de openbare sector als deze in de privésector komen hiervoor in aanmerking. 

Meer informatie en kandidaatstelling 

Stel je uiterlijk op 21 september 2022 kandidaat voor deze functie door je motivatiebrief, 

cv en een kopie van het vereiste diploma te mailen naar jobs@hoogstraten.be. 
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