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  Functiebeschrijving  
  Deskundige techniek gebouwen  

(HVAC) 
 
 

 
 
 
1. ORGANISATIEGEGEVENS 

 
FUNCTIETITEL: deskundige techniek gebouwen (HVAC) 
FUNCTIEFAMILIE: ontwikkelend en adviserend 
CLUSTER: techniek 
AFDELING: gebouwen 
TEAM: techniek gebouwen 
WEDDENSCHAAL: B1-2-3 
 
2. PLAATS IN DE ORGANISATIE 
 
DIRECTE LEIDINGGEVENDE (1e evaluator): teamcoördinator techniek 
HOGERE LEIDINGGEVENDE (2e evaluator): clustermanager techniek (in afwachting diensthoofd 
gebouwen) 
 
3. TAKEN 
 
3.1 Vanuit het eigen vakgebied (interne) klanten informeren en adviseren. 

1. Kennis doorgeven aan collega’s en externe bedrijven. 
2. Adviezen formuleren m.b.t. onderhoud en aankoop van machines en materiaal. 
3. Voorstellen formuleren voor het bestellen van de materialen die noodzakelijk zijn 

voor de uitvoering van werkopdrachten en opvolgen van bestellingen. 
4. Als aanspreekpunt fungeren. 
5. Proactief knelpunten signaleren. 
6. Oplossingen zoeken voor problemen, ook bij andere organisaties (benchmarking). 
7. Voorstellen formuleren voor het verbeteren van planmatig onderhoud en de HVAC 

installaties van de organisatie. 
8. Actief ondersteunen van de eigen dienst en de dienst projecten gebouwen met het 

nodige advies. 
 

3.2. Verifiëren en controleren van documenten en gegevens met het oog op respecteren van 
vormvereisten, procedures en regelgeving. 

1. De correcte toepassing van reglementen, procedures en normen bewaken 
2. Erop toezien dat de regelgeving wordt gerespecteerd. 
3. Keuringen plannen, opvolgen en rapporteren. 
4. Werfopvolging van projecten binnen de eigen dienst. 

3.3.  Dossiers opmaken en administratief verwerken en zo bijdragen tot een correcte, vlotte en 
volledige afhandeling ervan. 

1. Verbruiksgoederen en gepresteerde uren ingeven in FMIS (Facilitair Management 
Informatie Systeem) 
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2. Werkopdrachten zowel inhoudelijk als administratief opvolgen. 
3. Digitaal up-to-date houden van informatie over installaties en procedures. 

Hierbij wordt maximaal gebruik gemaakt van FACILsyn. 
4. Digitaal up-to-date houden van installatieschema’s en as-builtdossiers volgens de 

geldende wetgeving. 
5. Vragen beantwoorden met betrekking tot een dossier. 
6. Afspraken maken met, en opvolgen van externe bedrijven die onderhoud uitvoeren 

voor de organisatie, rekening houdend met de onderhoudscontracten, geldende 
bepalingen van de organisatie en wetgeving. 

7. Organiseren van de werkzaamheden en opmaken van werkschema’s, tijdsplanning 
en taakverdeling m.b.t. de verschillende activiteiten. 

3.4. Vanuit een bepaald vakgebied gespecialiseerde werkzaamheden uitvoeren en zo de 
 beleidsuitvoering ondersteunen. 

1. Optimalisaties inzake energiemanagement van de HVAC installaties uitvoeren. 
2. Opvolgen van werkopdrachten zodat toegewezen opdrachten volledig worden 

voltooid. 
3. Herstellingen en onderhoudstaken: 

- Doorgedreven herstellingen en onderhoud aan HVAC installaties. 
- Dringende werken en herstellingen. 
- Allerhande uiteenlopende onderhoudstaken. 

4. Onderhoudscontracten: 
- Bijstand verlenen aan het periodiek nazicht van de HVAC installatie 
- Opvolgen van planmatig onderhoud en bijbehorende onderhoudscontracten 

5. Projecten opstarten, uitwerken en opvolgen m.b.t. tot HVAC en energiebeheer 
6. Logistieke taken: werkgereedschap beheren (inventaris bijhouden van het 

werkgereedschap) en verbruiksgoederen beheren (bijhouden inventaris en registratie 
voorraadbewegingen) 

 
3.5. Diversen 

De aanstellende overheid kan andere taken opleggen afhankelijk van de vereisten van 
de diensten om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. De medewerker 
draagt zo bij tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen. Hij of zij levert op 
deze manier een bijdrage aan een optimale dienstverlening aan interne en externe 
klanten en aan een vlotte en efficiënte werking van de dienst. 
De algemeen directeur kan een provisie ter beschikking stellen aan bepaalde 
personeelsleden voor het doen van kleine uitgaven. Daarnaast kan de algemeen 
directeur bepaalde personeelsleden belasten met de inning van geringe dag 
ontvangsten. De verantwoordelijkheden rond deze taken zijn vastgelegd in het 
kasreglement vastgesteld door de gemeenteraad en OCMW-raad op 21 juni 2019. De 
aangeduide personeelsleden kunnen de aan hen toevertrouwde bevoegdheden niet 
weigeren. Dit geeft geen recht op enige bijkomende vergoeding. 
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4. FUNCTIEVEREISTEN 
 
4.1. KENNIS 

1. Algemene kennis over de werking van stad en OCMW 
2. PC-toepassingen (MS-office, vak gerelateerde software (gebouwbeheersysteem, 

energiemanagementsysteem,…) 
3. Regelgeving volgens vakgebied (algemene kennis van de wetgeving op 

arbeidsveiligheid, kennis technische reglement voor water bestemd voor menselijke 
aanwending, kennis van het legionellabesluit d.d. 04-05-2007, kennis wetgeving 
gasinstallaties) 

4. Doorgedreven product- en installatiekennis eigen aan het vakgebied 
 
 

4.2 KERNCOMPETENTIES 
 

1. SAMENWERKINGSGERICHT ZIJN (niveau 2) 
Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van 
problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet 
direct van eigen belang is. 

 
2. ACTIEGERICHT ZIJN (niveau 2) 

Zich telkens opnieuw aangesproken voelen om met een open geest en uit eigen 
beweging zaken aan te pakken. 

 
3. KLANTGERICHT ZIJN (niveau 2) 

Zich open en luisterbereid opstellen ten aanzien van interne en externe klanten en 
inspelen op hun gevoeligheden, behoeften en wensen 

 
 
4.3 FUNCTIEFAMILIECOMPETENTIES 

 
1. KENNIS DELEN (niveau 2) 

Vaktechnische en andere werk gerelateerde kennis delen met anderen. 
 

2. PROBLEMEN ANALYSEREN (niveau 2) 
Een probleem duiden in zijn verbanden en op een systematische wijze op zoek gaan 
naar bijkomende informatie om het op te kunnen lossen. 

 
3. PLANNEN EN ORGANISEREN (niveau 2) 

Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van 
problemen. 
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4.4 FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES 
 

1. OORDELEN VORMEN (niveau 3) 
Degelijk onderbouwde meningen en standpunten uiten en zicht hebben op de 
consequenties ervan. 
 

2. VERANDERINGSGERICHTHEID TONEN (niveau 2) 
Zich openstellen voor (organisatie-) verandering en het zich effectief aanpassen aan 
nieuwe werkwijzen en denkkaders. 

 
3. RESULTAATGERICHT HANDELEN (niveau 1) 

Gericht zijn op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten conform 
het tijdspad en de afspraken. 

 
4. ORGANISATIEBEWUST ZIJN (niveau 1) 

Handelen met oog voor de invloeden en gevolgen van eigen beslissingen of acties op 
andere onderdelen van de organisatie. 


