
 
 

Functieprofiel 

TECHNISCH MEDEWERKER dienst werkplaatsen binnen het team 
gebouwen en technieken – onderhoudstechnieker  

C1-3 

 

Functietitel Technisch medewerker 

Clusters Stadsontwikkeling 

Plaats in het 
organogram 

Als technisch medewerker heb je een ondersteunende functie. 
Je werkt binnen een team of individueel. Je rapporteert aan je 
teamleider, afhankelijk van je plaats van tewerkstelling.  

Niveau C 

Weddeschaal C1/3 

 

Doel van de functie 

Als technisch medewerker heb je een ondersteunende functie binnen het team.  Je voert 

zelfstandig opdrachten uit waarvoor een specifieke opleiding en vakkennis vereist is. Je staat 

wel steeds onder de leiding van het diensthoofd van de stedelijke werkplaatsen. Waar nodig 

stuur je ook zelf een minder geschoolde collega aan.  

Er zijn technische medewerkers met verschillende profielen. Per profiel is er ook een 

specifieke taakomschrijving die een bepaalde technische voorkennis vereist.  

Resultaatsgebieden 

Jouw resultaatsgebieden zijn: 
 

Als technieker ondersteun je de collega’s en zorgvragers van de woonzorgsites in Izegem met 
verschillende technische opdrachten:  

1. Snel en efficiënt problemen en/of storingen detecteren en herstellen van deze  
storingen of het herstel (door externen) begeleiden in overleg met de teamleider. 

2. Toepassen en in acht nemen van interne processen binnen de organisatie 
betreffende veiligheid, welzijn en gezondheid.  

3. Je voert onderhoudsopdrachten uit binnen een voorziene planning. 
4. Zelfstandig vernieuwingsopdrachten uitvoeren of deze in teamverband 

uitvoeren. Hiervoor gebruik je jouw specifieke kennis over de technische materie 
en deel je deze met je collega’s. 

5. Indien nodig collega’s bijstaan met allerhande technische werkzaamheden. 
Je stelt je daarbij multifunctioneel op en ondersteunt elkaar binnen verschillende 
technische disciplines.  

 

Profiel 

1/ Kennis 

- Specifieke vakkennis in relatie tot de dienst (bijvoorbeeld schrijnwerkerij, elektronica, 

sanitair, bouwtechnieken, beperkte installaties, …) 



 
 

- Elementaire kennis van gebruikte materialen, …  

 

 

2/ Competenties 

 

Omgaan met 
informatie 

Informatie integreren Leggen van verbanden tussen verschillende 
gegevens, genereren van alternatieven en trekken 
van sluitende conclusies. 

 Informatie analyseren Gericht analyseren van gegevens en kritisch 
beoordelen van informatie 

Omgaan met 
taken 

Problemen oplossen Omgaan met en zelfstandig oplossen van 
problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren 
van de oplossing. 

 Werk structureren Structureren van het eigen werk door prioriteiten te 
stellen en een veelheid aan verschillende taken op 
een systematische manier uit te voeren 

Omgaan met 
medewerkers 

Kennis en informatie 
delen 

Tonen, overbrengen en delen van kennis, inzichten 
en werkwijzen. 

 Ondersteunen Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie 
uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks 
functioneren 

Omgaan met 
relaties 

In team werken Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar 
mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan 
de oplossing van conflicten tussen collega’s. 

 Servicegericht handelen Interne en externe klanten op een transparante, 
integere en objectieve manier begeleiden, hen een 
persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve 
contacten onderhouden. 

Omgaan met 
eigen 
functioneren 

Inzet tonen Zicht en volle inzetten voor het werk door steeds het 
best van zichtzelf te geven, hoge kwaliteit na te 
streven en door te blijven doorzetten, ook bij 
tegenwerking 

 Zich aanpassen Een flexibele houding aannemen ten aanzien van en 
inspelen op veranderende omstandigheden en 
diverse situaties. 

 

Verruimende bepaling 

Je bent flexibel in de werkuren en bereid om permanenties te verzorgen tijdens de dag 

,avond en weekendwerk. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Taakprofiel:  

• Instaan voor de goede gang van zaken en de dagdagelijkse technische 
onderhoudswerken in het woonzorgcentrum  

• Taken die kunnen deel uitmaken van je opdracht:  
• Herstellingen aan schrijnwerk, vb. loshangende klink, slepende deur, 

herstellen sloten, …   
• Herstellingen aan loodgieterij, vb. doorlopend toilet herstellen, kalkende 

kraan vervangen, afvoer baden herstellen, …  
• Herstellingen aan elektriciteit, vb. kapotte lamp vervangen, aansluiten 

TV van bewoners, nakijken deurbewakingen, bedpanspoeler herstellen,  
eerstelijns aanpak oproepsysteem, …  

• Herstellingen aan bouwonderdelen, vb. hermetsen muurtje, nakijken 
verstopte goten, herschilderen kleine muuronderdelen, nieuwe 
deuropening maken, plaatsen van droge wand, beperkte herstellingen 
aan vloeren, …   

• Herstellingen van medische materiaal, vb. herstellen tillift, herstellen 
bed, nakijken rollator, …  

• Allerhande taken: verhuisopdrachten doen, terrasmeubilair plaatsen na 
de winter en terug binnen brengen na de zomer, technische 
ondersteuning dienst ergo, …  

• Herstellingen in de keuken: vaatwasmachines nakijken, reinigen 
ventilatoren, …  

• Je werkt ook nog samen met een aantal andere collega’s op de site, dus je 
helpt elkaar om het de bewoners zo goed mogelijk te maken.  

• Je hebt bij voorkeur relevante ervaring  
• Je bent zeer polyvalent en bent van alle markten thuis  
• Je levert kwalitatief hoogstaand werk af, alsof het voor jezelf zou zijn  
• Je hebt oog voor veiligheid, orde en netheid  
• Je bent oplossingsgericht met oog op duurzaamheid  
• Je bent sociaal ingesteld en je kan je aan verschillende situaties aanpassen  
• Je staat altijd klaar om bewoners te helpen  
• Je bent flexibel in je werktijden, is er een noodgeval, dan sta je snel ter plaatse.  
• Je hebt minstens een rijbewijs B 
• Je bent bereid om een deel van de wachtdienst op jou te nemen  

 

 


