Functiebeschrijving technisch assistent openbare werken

Relaties



Rapporteert aan en informeert de technisch medewerker
Werkt samen met de andere collega’s werklieden

Basisdoelstelling
Staat in voor de goede en verzorgde uitvoering van aanleg, onderhoud, herstel en andere taken
met betrekking tot:








Wegenis en riolering
Logistiek
Verkeerssignalisatie
Straatmeubilair
Netheid
Begraafplaatsen
Recyclagepark

Verantwoordelijkheden
Op de juiste wijze instaan voor :
Wegenis en riolering



Algemene grondwerken, wegenonderhoud en rioleringswerken
Aanleg van voetpaden en opritten

Logistiek




Transporteren materiaal evenementen en feestelijkheden
Correct en veilig plaatsen van materiaal volgens de instructies
Vervoer van materiaal/materieel

Verkeerssignalisatie
 Plaatsen en vernieuwen vaste verkeerssignalisatie
 Plaatsen en verwijderen tijdelijke verkeerssignalisatie
Straatmeubilair
Plaatsen van zitbanken, afbakeningspaaltjes, vuilnisbakken
Netheid
Instaan voor de netheid van de openbare ruimte

Begraafplaatsen
 Zorgt voor een gepaste en verzorgde begraving van de overledenen
 Staat in voor een net en goed onderhouden begraafplaats
Recyclagepark
 Toezien op het plaatsen en vullen van de containers en het juiste gebruik ervan
 Toepassen van de geldende voorschriften m.b.t. het beheer van het ingezamelde afval
 Burgers correcte informatie verstrekken en wegwijs maken
 Instaan voor een net en goed onderhouden recyclagepark
Verruimende vermelding
-

Binnen je functie pas je je aan aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden.
Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en
doelstellingen binnen de dienst en het bestuur waarbij je tewerkgesteld bent.
Indien de werking en de dienstverlening dit vereisen, dienen bijkomende taken en
verantwoordelijkheden opgenomen te worden.
Je bent bereid om ook ‘s avonds en in het weekend te werken als de aard van de opdracht
dit vraagt.
Je kan tevens ingeschakeld worden voor specifieke opdrachten bv. ijzelbestrijding
winterseizoen

Veiligheid en netheid
-

Neemt voorzorgen en staat in voor de eigen veiligheid en deze van de medewerkers bij
de uitvoering van de werken
Verzorgt het gebruikte materiaal en bergt het weg op de daarvoor voorziene plaats
Let op het juiste gebruik van gepast gereedschap en hulpmateriaal
Plaatst de noodzakelijke signalisatie voor de veiligheid van de burger
Gebruikt en onderhoudt de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) op een correcte
wijze

-

Profiel
Vaardigheden






Kan opdrachten zelfstandig, snel en correct uitvoeren.
Beschikt over praktisch inzicht en logisch denkvermogen
Kan oplossingsgericht werken, organiseren, plannen, systematisch afwerken
Kan overleggen en samenwerken in team
Klantvriendelijk en behulpzaam zijn in de omgang met burgers.

Kennis
-

Grondige kennis van het werkgebied (en liefst van meerdere vakdomeinen)
Juist gebruik en onderhoud van materiaal, machines en voertuigen
Attitude













Grote inzet en betrokkenheid bij het werk
Verantwoordelijkheidsgevoel
Stressbestendigheid
Positieve ingesteldheid
Teamgeest
Collegialiteit
Objectiviteit
Flexibiliteit
Integriteit
Orde en nauwkeurigheid/precisie en veiligheid
Bereidheid opleidingen te volgen
Loyaliteit t.o.v. de organisatie

