
 

 

Functiebeschrijving: diensthoofd werkplaatsen 
 

Dienst Ruimte 

Functiekaart Diensthoofden 

Weddeschaal B1-B3 

Te begeven bij Aanwerving  

Plaats in het organogram 

 
Het diensthoofd werkplaatsen staat onder rechtstreekse leiding van het 
diensthoofd werken. 
Hij/zij geeft leiding aan de technische medewerkers van de groendienst, 
dienst openbare werken, dienst patrimonium en andere medewerkers die 
werken vanuit de werkplaatsen. 

Hoofddoel van de functie 

 
Als hoofd van het technisch personeel coördineer je de werking van de 
gemeentelijke werkplaats. Onder jouw leiding worden de opdrachten van 
de diensten ‘groen’, ‘openbare werken’ en ‘patrimonium’ op een efficiënte 
en doeltreffende manier gepland, uitgevoerd en opgevolgd. Je bent een 
brugfiguur tussen de gemeentelijke administratie en de technische 
ploegen. 
 

 
Taakomschrijving 
-Hij/zij: 

 coördineert de gestructureerde werking van de dienst en de teams en evalueert de inzet van 
middelen en mensen. 

 geeft leiding, motiveert en coacht de leidinggevenden en andere medewerkers van de dienst. 

 maakt efficiënte en servicegerichte procedures en werkprocessen op en past ze toe. 

 geeft vorm aan het dienstverleningsaanbod en analyseert de nodige personeelsinzet en 
hulpmiddelen i.f.v. het uit te voeren dienstverleningsaanbod. 

 waakt over de kwaliteit van het geleverde werk en de efficiëntie waarmee de werkzaamheden 
uitgevoerd worden. Waakt tevens over de veiligheid op de werkvloer. 

 bereidt beleidsbeslissingen voor en voert samen met de medewerkers van de dienst genomen 
beleidsbeslissingen correct uit. 

 Informeert het diensthoofd werken voor de opmaak van de budgetten in het meerjarenplan m.b.t. 
de dagelijkse werking en de investeringen voor de dienst en bewaakt ze. 

 verzamelt en beheerst wetgeving en minimumnormen. 

 bereidt administratieve dossiers m.b.t. zijn/haar dienst voor en handelt deze volledig af. 

 neemt deel aan periodieke en andere overlegmomenten, zowel intern als extern, en staat in voor 
een goede interne en externe communicatie. 

 onderhoudt goede externe contacten met relevante personen of instanties. 
 

 
Competentieprofiel 
 
Kerncompetenties: 

- motiveren 
- samenwerken 
- voortdurend verbeteren 

 
Kenniscompetentie: 

- vaktechnische kennis bezitten 
- administratieve vaardigheden 

 
Gedragscompetenties: 

- initiatief nemen 
- communiceren 
- coachen 
- plannen en organiseren 
- betrouwbaarheid 
- nauwgezet en punctueel zijn 

 

 
 


