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FUNCTIEBESCHRIJVING 

1. Functiegegevens 

Functietitel:                                      DESKUNDIGE 

Niveau B Rang Bv Deskundige B1-B2-B3 

Functiefamilie: Technische experten Functienummer: L02012 

2. Doel van de functie 

Zelfstandig aankoopdossiers opstarten en volledig afwerken, rekening houdend met de behoeften van de interne 
klanten en toepassing van de wetgeving op overheidsopdrachten.  

3. Plaats in de organisatie 

Departement Logisitiek 

L02 - dienst Aankoop, Transport & Verzending 

De eerste evaluator is diensthoofd. 

Dit is geen leidinggevende functie. 

4. Basisresultaten van de functie 

1. Uitvoeren overheidsopdrachten om er voor te zorgen dat er een goede aankoop komt en ook de wetgeving 
wordt gerespecteerd. Taken: 
- Bestekken opmaken, de juiste procedure voorstellen 
- Opstellen gunningsverslag, nota en besluit 
- Respecteren van de timing 
- Zorgen voor tevreden interne klanten 

2. In kaart brengen van de behoeften van de interne klant om de juiste aankoop te kunnen doen. Taken: 
- Marktverkenning doen 
- Duidelijke afbakening behoefte 
- Zorgen voor een goede aankoop 

3. Opmaken van plannen en timing om ervoor te zorgen dat de aankoop tijdig kan gerealiseerd worden. 
Taken: 
- Toepassen van de juiste procedure 
- Interne doorstroming vlot laten verlopen 
- Afspraken maken naar uitvoering en levering 
- Nazorg na de aankoop of het afsluiten van het contract 

4. Advies verlenen naar andere diensten om ervoor te zorgen dat de mogelijke risico’s naar de wetgeving 
overheidsopdrachten toe geminimaliseerd worden. Taken: 
- Voorafgaand advies en screening bestekken andere diensten 
- Beperking van de risico’s mbt volgen wetgeving overheidsopdrachten 
- Bewaken standpunten IDPBW 
- Zorgen voor uniformisering  

5. Nodige competenties 

5.1. Vijf kerncompetenties 
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Band met de werkgever Je functioneert zoals de werkgever dat verwacht en sluit je aan bij zijn missie, filosofie, 
engagement, sociale en ethische normen. 

cluster Houding aannemen 

Klantgericht zijn Je probeert op elk moment de behoeften, gevoeligheden en wensen van de interne en externe 
klant in te schatten. Je stemt je denken en handelen daarop af. 

cluster Omgaan met mensen 

Verantwoordelijkheidsgevoel Je neemt steeds de verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en geeft hierin het goede 
voorbeeld. 

cluster Houding aannemen 

Creativiteit Je komt met vernieuwende en bruikbare oplossingen voor problemen of kansen in je functie. 
cluster Denken 

Welzijn, milieu, duurzaamheid Je houdt je aan de voorschriften rond welzijn op het werk, interne milieuzorg en duurzaamheid 
en je helpt mee om het WMD-beleid en de WMD-doelstellingen te realiseren. 

cluster Houding aannemen 

5.2. Tien functiespecifieke competenties 

Competenties gebonden aan de functiefamilie ‘technische experten’ 

Inzetten van vakkennis Je gebruikt gedetailleerde kennis en deskundigheid bij je taken en je neemt vlot nieuwe 
vakinformatie in je op. 

cluster Uitvoeren 

Knelpunten ontleden Als je met een knelpunt te maken krijgt, bestudeer je dat eerst nauwkeurig om het op te lossen 
en in de toekomst te vermijden. 

cluster Denken 

Kritisch benaderen Je controleert kennis en informatie altijd op betrouwbaarheid en bruikbaarheid. 
cluster Denken 

Zin voor kwaliteit Je streeft naar de hoogste nauwkeurigheid en kwaliteit bij de uitvoering van je opdrachten. 
cluster Uitvoeren 

Initiatief nemen Je ziet regelmatig mogelijkheden om je functie beter in te vullen en je wacht niet om die kansen 
met beide handen aan te nemen. 

cluster Organiseren 

De vijf extra competenties zijn: 

Communiceren Je gebruikt correcte, heldere taal bij je contacten met mensen en in allerhande media, in de stijl 
die de werkgever voorschrijft. Je kan naar die mensen ook goed luisteren. 

cluster Omgaan met mensen 

Samenwerken Je bent in staat om als volwaardig lid van een team te functioneren en je draagt effectief bij aan 
een gezamenlijk resultaat. 

cluster Omgaan met mensen 

Omgaan met stress Je blijft goed presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of (al dan niet terechte) 
tegenstand. Je kan de spanning of druk relativeren. 

cluster Houding aannemen 

Zelfstandig handelen Je kan problemen aanpakken en taken tot een goed einde brengen met weinig of geen hulp 
van anderen. 

cluster Organiseren 

Plannen Je kan goed acties bedenken en hun volgorde van uitvoering bepalen om een bepaald doel 
binnen een bepaalde tijdsduur te halen. 

cluster Organiseren 

5.3. Technische competenties 

3P (pakket overheidsopdrachten) specialist na indiensttreding 

Planon : software facility management gevorderd na indiensttreding 

E-tendering en e-procurement specialist na indiensttreding 

Excell specialist voor indiensttreding 

Outlook en Access gevorderd voor indiensttreding 
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6. Vereiste specifieke kennis en vaardigheden 

je hebt grondige kennis van de wet op de overheidsopdrachten 

je hebt inzicht op de wmd-wetgeving inzake aankopen van het materiaal 

je hebt kennis van de organisatie en de interne werking van het provinciebestuur 

je bent sterk in communicatie : intern naar de klanten en onderhandelen met leveranciers 

7. Functiespecifieke selectievoorwaarden 

7.1. Voorwaarden voor kandidaten via aanwerving:  

1. Diplomavoorwaarde: Bachelor 

2. Ervaringsvoorwaarde: Geen ervaringsvoorwaarde 

7.2. Voorwaarden voor kandidaten via bevordering: 

1. Diplomavoorwaarde: Geen diplomavoorwaarde 

2. Ervaringsvoorwaarde: Geen ervaringsvoorwaarde 

7.3. Voorwaarden voor kandidaten via interne mobiliteit: 

1. Diplomavoorwaarde: Geen diplomavoorwaarde 

2. Ervaringsvoorwaarde: Geen ervaringsvoorwaarde 

8. Functiewaardering 

Autonome beslissingsbevoegdheid: werkt zelfstandig maar rapporteert aan diensthoofd die beslissingen neemt 
(laag). 

Verantwoordelijkheid: aankoopdossiers en raamcontracten vanaf 8500 EUR excl BTW (hoog) 

Interne en externe contacten: heeft zowel veelvuldige contacten met interne klanten als met externe spelers zoals 
de leveranciers (hoog) 

9. Datum opmaak: 24/12/2015 Datum waardering: 25/01/2019 

10. Datum goedkeuring: 19/04/2016 Goedkeuring vanwege de Provinciegriffier 

 


