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Selectieprocedure voor de onmiddellijke aanwerving en met aanleg van een werfreserve van 2 
jaar 
 
Voltijdse, contractuele functie 
Niveau C1-C3 
 
Voorwaarde: Je beschikt over relevante beroepservaring en een rijbewijs B. 
 
Solliciteer uiterlijk op: woensdag 27 november 2019 
 
 

Solliciteer online via www.lier.be 
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Bij stad en OCMW Lier zetten meer dan 600 enthousiaste medewerkers zich elke dag in voor een 

klantvriendelijke dienstverlening. Lier staat bekend als een gezellige, bruisende stad waar het voor 

elke inwoner en werknemer goed is om te leven, wonen en werken. Wat dacht je van een terrasje op 

het Zimmerplein, joggen langs de Kleine Nete of shoppen in de historische straten?  

 

Als regionale, centraal gelegen stad, bereik je Lier vlot met fiets, bus, trein en zelfs kano. Een 

fietsvergoeding en de volledige terugbetaling van openbaar vervoer maken duurzame verplaatsingen 

extra aantrekkelijk voor werknemers. Een job bij stad en OCMW Lier biedt stabiliteit en een goede 

balans tussen werk en privé. Zo hebben de meeste diensten glijdende werktijden en geniet je van een 

aantrekkelijke verlofregeling. Binnen de organisatie kan je regelmatig deelnemen aan ontspannende 

activiteiten met collega’s. 

 

Bij stad en OCMW Lier kom je steeds terecht in een afwisselende, uitdagende job met 

verantwoordelijkheid. Je staat elke dag in contact met mensen en vervult een maatschappelijk 

waardevolle functie. 

 

Het stadsbestuur en het OCMW van Lier smolten samen tot één organisatie en werken onder een 

gemeenschappelijke algemeen directeur. 

 

We staan beslist open voor een grote verscheidenheid en selecteren enkel aan de hand van 

kwaliteiten. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, cultuur, 

seksuele geaardheid of geloof.  

 

Meer informatie over stad en OCMW Lier vind je op www.lier.be en www.sociaalhuislier.be. 
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Niveau: C1-C3 

Departement: Infrastructuur 

Ploeg: Gebouwen 

Je rapporteert aan: Teamleider gebouwen 

 

 

Organigram stad en OCMW Lier: 
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Als vakspecialist schrijnwerkerij sta je in voor onderhoud- en herstellingswerken aan de gebouwen van 

stad en OCMW Lier. Je neemt zowel binnen- als buitenschrijnwerk voor je rekening. 

 

Je hebt een brede kennis van houtbewerking en werkt zelfstandig en efficiënt.  

 

Als vakspecialist bied je ondersteuning bij de planning en organisatie van de opdrachten. Je lost 

zelfstandig complexe zaken op, maar kan ook het voortouw nemen op de werkvloer. Bovendien doe je  

voorstellen voor verbetering. Ook maak je op gepaste wijze gebruik van het werkmateriaal en heb je 

oog voor de veiligheidsprincipes.  

 

Je bent bereid om op verschillende locaties te werken en sporadisch avond- en weekendwerk uit te 

voeren. 

 

 

 

 

Resultaatsgebied 1 

Onderhoud en renovatie 

 

- een correcte vaktechnische analyse maken van de uit te voeren opdrachten  

- inventariseren van het nodige materiaal, materieel en personeelsinzet voor de uit te voeren 

werkzaamheden  

- prijsramingen maken indien nodig en de leidinggevende de nodige input bezorgen voor 

bestellingen  

- zelfstandig de toegewezen opdrachten plannen en uitvoeren:  

- op een technisch vakkundige en kwalitatieve manier  

- op een zorgzame, ordelijke en hygiënische manier  

- op een efficiënte en kostenbewuste manier binnen de afgesproken timing  

- zodanig dat de werkprocessen en resultaten beantwoorden aan de kwaliteitsnormen, 

richtlijnen en procedures  

- constructief bespreken van onvoorziene omstandigheden, problemen of gebreken bij de 

uitvoering van de werkopdrachten met de leidinggevende en trachten op te lossen  

- kwaliteitscontrole van de uitgevoerde opdrachten doen  

- technisch vakkundige bijstand verlenen bij evenementen, verhuizen e.d. 

- andere teams versterken of bijstaan volgens noodwendigheid 

 

 

Resultaatsgebied 2 

Veiligheid en duurzaamheid 

 

- toepassen van de veiligheidsprincipes en dragen van gepaste werk- en/of signalisatiekledij  

- op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen en die na 

gebruik weer opbergen  

- op de juiste wijze gebruik maken van materiaal en materieel (machines, toestellen, 

gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen en andere middelen) en zo bijdragen 

tot duurzaamheid 

- op de juiste wijze onderhouden van machines, voertuigen, werkomgeving, werfzones, 

magazijnen, buitenruimte Schapenkot ed.  

- de specifieke veiligheidsvoorzieningen van machines, toestellen, gereedschappen, installaties 

en gebouwen niet willekeurig uitschakelen, veranderen of verplaatsen en deze voorzieningen 

op de juiste manier gebruiken  
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- de leidinggevende onmiddellijk op de hoogte brengen van iedere werksituatie die een ernstig 

en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid en de gezondheid met zich kan brengen, alsook van 

elk vastgesteld gebrek in de beschermingssystemen;  

- verantwoord omgaan met afval, water, energie, ...; aandacht hebben voor recyclage 

 

 

Resultaatsgebied 3 

Vlotte werking technische dienst: 

 

- ontvangen en opvolgen van opdrachten en instructies van de leidinggevende  

- fungeren als eerste aanspreekpunt binnen de vakspecialiteit, in die bevoegdheid instaan voor 

de communicatie en werkverdeling binnen de vakspecialiteit  

- een oplossingsgerichte houding aannemen; openstaan voor alternatieven in de aanpak en 

uitvoering van taken  

- opnemen van verantwoordelijkheid binnen de vakspecialiteit  

- zich niet beperken tot de directe vraag, maar verder denken en voorstellen doen om de 

bestaande situatie te verbeteren 

- meewerken aan het beheer van de middelen van de dienst  

- doelstellingen en opdrachten van de eigen dienst kennen en ertoe bijdragen dat deze worden 

behaald  

- dagelijks doorgeven van voortgang en resultaten aan de leidinggevende; beheren van 

prestatiefiches: werkopdrachten, tijdsbesteding, gebruikte materialen 

- constructief deelnemen aan (team)overleg  

- actief opvolgen en toepassen van wetgeving en evoluties in het vakdomein en delen van 

kennis  

- initiatief nemen en voorstellen doen om de werking van de technisch uitvoerende diensten te 

optimaliseren  

- werk zien en oog hebben voor zaken waar de leidinggevende misschien niet aan gedacht 

heeft; het nodige doen om in functie daarvan te werken  

- op positieve wijze bijdragen tot het preventie beleid in het kader van de bescherming van 

werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk; zich 

onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk 

- handelen volgens de gedragscode bereid zijn avond- en weekendwerk uit te voeren en op 

verschillende locaties te werken 

 

 

 

Welke competenties verwachten we van jou?

Algemene eigenschappen: 

 Collegialiteit en samenwerking 

 Flexibiliteit 

 Kwaliteit en nauwgezetheid 

 Klantgerichtheid 

 Organisatiebetrokkenheid 

 Integriteit 

 

Specifieke competenties voor de job:  

 Veranderingsbereidheid 

 Initiatief 

 Leerbereidheid 
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Je beschikt over relevante beroepservaring en een rijbewijs B. 

 

Bovendien ben je medisch geschikt voor de functie en heb je kennis van de Nederlandse taal.  

 

 

 

 

Stad en OCMW Lier bieden je een uitdagende job met verantwoordelijkheid.  

 
Weddeschaal C1-C3: 

 Basiswedde in trap 0: 1927,37 euro bruto/maand  
 Basiswedde in de 10de weddetrap: 2346,99 euro bruto/maand  

 Beide bedragen te verhogen met haardgeld of standplaatstoelage naargelang de 
gezinstoestand.  

 

Omdat het om een knelpuntberoep gaat, wordt alle relevante beroepservaring zowel bij de overheid 

als in de privésector integraal meegerekend voor de bepaling van de anciënniteit. 

 

Het salaris wordt aangevuld met heel wat extra voordelen: 

- Maaltijdcheques van 6 euro  

- Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer 

- Fietsvergoeding van 0,23 euro per kilometer 

- 35 dagen vakantie bij een voltijdse tewerkstelling 

- Gratis hospitalisatieverzekering 

- Gunstig aanvullend pensioen 

 

 

 

 
De selectieprocedure bestaat uit 2 delen.  
 
Deel 1: Praktisch gedeelte (30/60 te behalen)  
Je wordt geconfronteerd met een praktische proef die verband heeft met de functie en waarbij een 
aantal competenties worden getoetst.  
 
Indien er meer dan 50 kandidaten zijn, wordt er een schriftelijke preselectie gehouden.  
 
 
 
Deel 2: Mondeling gedeelte (20/40 te behalen)  
Er vindt een gesprek plaats met de selectiecommissie, bestaande uit meerdere juryleden. In het 
gesprek wordt jouw profiel getoetst met de specifieke vereisten van de functie. De motivatie, 
persoonlijkheid, werkervaring, vakkennis en de interesse voor het werkterrein worden besproken. 
 
Wanneer slaag je? 

- Om geslaagd te zijn moet je 50% van de punten behalen op de praktische proef, 50% op het 
mondeling selectiegedeelte en 60% op het gehaal van deze 2 delen van de selectie. 

- De geslaagde kandidaten worden gerangschikt naar resultaat. Wie eerst gerangschikt is, 
nadat hij of zij slaagde voor het praktisch en het mondeling gedeelte, wordt aangesteld. 
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Sta je te popelen om ons team te versterken? Solliciteer uiterlijk op woensdag 27 november 

2019 via het online formulier op www.lier.be. Vergeet niet je CV, sollicitatiebrief en een kopie van 

je rijbewijs op te laden. 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kan je terecht bij Niki Miseur, departement personeel, via tel. 03 491 67 99 

of via jobs@lier.be. 

 

 

Ga naar het sollicitatieformulier! 

https://www.jobsolutions.be/register/4578

