VACATURE
Teamcoördinator facilitair
beheer
Selectieprocedure voor de onmiddellijke aanwerving en met aanleg van een werfreserve
van 2 jaar
Voltijdse, contractuele functie van onbepaalde duur
Niveau A1a-A2a
Voorwaarde: je beschikt over een masterdiploma of gelijkgesteld
Solliciteer uiterlijk op: dinsdag 18 januari 2022
Solliciteer online via lin.lier.be
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A. Wie zijn we?
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.
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B. Functie
Jouw plaats in de organisatie
Niveau: A1a-A2a
Departement: Infrastructuur
Team: Technisch uitvoerende diensten – team facilitair beheer
Je rapporteert aan: Departementshoofd Infrastructuur
Organigram stad en OCMW Lier:
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De job in het kort
Als teamcoördinator facilitair beheer sta je in voor het plannen en organiseren van de operationele
activiteiten van de 3 teams (Poets, Logistiek en Gebouwen), in samenwerking met de teamleiders, de
consulent Gebouwen en de service desk.
Het team facilitair beheer heeft als doel om er voor te zorgen dat de kerntaken van de organisatie zo
vlot mogelijk kunnen verlopen en dat alle medewerkers op een aangename en veilige manier kunnen
werken. Het omvat meer concreet het technisch onderhoud en de poets van het patrimonium, het
beheer van arbeidsmiddelen (vloot en magazijn), logistieke ondersteuning in het kader van
afvalbeheer, evenementen of werken op openbaar domein. Voor het beheer en de planning van de
medewerkers, gebouwen, vloot en arbeidsmiddelen wordt er gebruik gemaakt van een facility
management software pakket Ultimo.
Team facilitair beheer bestaat uit 3 subteams:
- Poets: bestaat uit een teamleider, 2 ploegleiders en 24 technische assistenten. Ze staan in
voor het poetsen van het patrimonium van de stad Lier. Daarnaast wordt aanvullend ook
gewerkt met externe aannemers.
- Logistiek: bestaat uit een teamleider, 1 ploegleider Feestploeg, 1 administratieve medewerker
en 10 technische medewerkers en assistenten. Ze zijn verantwoordelijk voor het magazijn,
aankoop, de vloot, logistieke opdrachten binnen de stad en signalisatie op openbaar domein.
- Gebouwen: bestaat uit 24 medewerkers, waarvan een deel vakspecialisten en een deel
polyvalente medewerkers, die samen instaan voor interventies, onderhoudstaken en kleinere
renovatiewerken in het patrimonium van de stad en OCMW Lier. Er wordt hierbij nauw
samengewerkt met de consulent Gebouwen, de Service desk, het Technisch Bureau
Gebouwen en de gebouwverantwoordelijken. Voor grotere renovatiewerken worden externe
aannemers aangesteld en opgevolgd door het Technisch Bureau Gebouwen.
Je stuurt je medewerkers aan, begeleidt hen, motiveert hen en stimuleert hen tot optimale
prestaties, betrokkenheid en verdere ontwikkeling. Je bewaakt het welzijn en de veiligheid van de
medewerkers via coaching, een goede teamgeest en aandacht voor preventie. Je activeert
principes rond duurzaamheid bij je medewerkers.
Vanuit je kennis, ervaring en een oplossingsgerichte houding, ga je op zoek naar opportuniteiten
en doe je verbetervoorstellen. Je staat ook open voor alternatieven in aanpak die vanuit je team, het
technisch bureau of je leidinggevende worden voorgedragen. Zodra een procesverbetering is
uitgewerkt en doorgesproken, zorg je voor de implementatie ervan binnen het team.
Veranderingsmanagement is hierbij een essentiële competentie. Je implementeert en borgt
nieuwe processen en stuurt bij waar nodig.
Bovendien bouw je mee aan de professionele werking van de technisch uitvoerende diensten om
de vooropgestelde doelstellingen van het team, de technisch uitvoerende diensten, het
departement Infrastructuur en de hele organisatie te helpen realiseren.

Takenpakket
Resultaatsgebied 1
Plannen en organiseren
-

-

Je maakt een planning op jaarbasis – maandbasis – weekbasis – dagbasis, samen met de
service desk, consulent Gebouwen, teamleiders en vakspecialisten. Je volgt deze planningen
nauwgezet op en stuurt bij indien de prioriteiten of omstandigheden dit vragen. Je gebruikt
voor de planning en opvolging van de taken en projecten het facility management pakket
Je maakt onderhoudsplannen op die eveneens in het facility management pakket geborgd
worden
Je zorgt dat de planningen van de verschillende ploegen op een logische manier op elkaar
afgestemd zijn om het meest kwalitatieve en klantgerichte resultaat voor de burger en de
organisatie te bekomen
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-

Je spreekt de taken inhoudelijk door met de opdrachtgever. Dit is meestal het technisch
bureau, maar kan ook van een ander team komen
Je geeft duidelijke instructies aan je team
Je zorgt dat de nodige middelen en medewerkers beschikbaar zijn
Je zorgt voor controle en bijsturing tijdens de werken
Je evalueert en rapporteert over de projecten en taken
Je communiceert naar alle betrokken partijen over de planning, voortgang en resultaten van
de taken en uitvoering van projecten

Resultaatsgebied 2
Leiding geven
-

Medewerkers aansturen/begeleiden/coachen op een motiverende en integere manier
Taken toewijzen, rekening houdend met competenties en ontwikkelingsnoden
Medewerkers motiveren tot efficiënte inzet van middelen en het afleveren van kwalitatief werk
(samen met de teamleiders)
Zorgen dat medewerkers op een veilige en gezonde manier werken (samen met de
teamleiders, service desk en preventie-adviseur) en hierin een veiligheidsreflex toepassen en
overdragen
Samenwerking en het navolgen van de gedragscode stimuleren
Opstarten onthaalprocedure met nieuwe medewerkers en de teamleiders hierin begeleiden
voor hun medewerkers: houden van een planningsgesprek, op de hoogte brengen van de
veiligheidsvoorschriften, …
Voorbereiden en houden van coachings-en feedbackgesprekken en indien nodig opstarten en
houden van formele gesprekken in overleg met de teamleiders
Houden van gesprekken in kader van ziekteverzuim
Rol opnemen ter voorkoming van arbeidsongevallen
Opvolgen en uitvoeren van personeelsadministratie: verlof, afwezigheden, arbeidsongevallen,
ed.
De teamleiders ondersteunen in het bemiddelen in conflicten
Proactieve houding t.a.v. personeelsbezetting (tijdig vervangingen signaleren bij het
departementshoofd, actief mee nadenken over de gewenste vervangingen)
Veranderingstrajecten implementeren
Principes rond duurzaamheid activeren bij de medewerkers

Resultaatsgebied 3
Professionele werking van de technisch uitvoerende diensten
-

Doelstellingen en opdrachten van de eigen dienst en het departement kennen en ertoe
bijdragen dat deze worden behaald
Actief samenwerken met het technisch bureau: richtlijnen bespreken en opvolgen, technische
input bezorgen, rapporteren over voortgang en kwaliteit, … initiatief nemen en vanuit kennis
en ervaring op zoek gaan naar opportuniteiten en verbetervoorstellen doen
Zelf organiseren van en actief deelnemen aan regelmatig werkoverleg binnen het team, het
departement en de organisatie
Informatiedoorstroming garanderen: duidelijk en regelmatig communiceren met medewerkers,
teamleiders, teamcoördinatoren, departementshoofd en/of andere collega's en klanten
Adviezen formuleren m.b.t. onderhoud en aankoop van machines, toestellen, materialen en
producten
Als back-up taken van afwezige collega's overnemen om de werking van de TUD te
garanderen
Actief opvolgen en toepassen van wetgeving en evoluties in het vakdomein en delen van
kennis
Sporadisch opnemen van avond- en weekendwerk indien nodig en bereid zijn op
verschillende locaties te werken
In een beurtrol de telefonische permanentie voor de technisch uitvoerende diensten opnemen.
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Competenties
Welke competenties verwachten we van jou?
Algemene eigenschappen:
- Collegialiteit en samenwerking
- Flexibiliteit
- Kwaliteit en nauwgezetheid
- Klantgerichtheid
- Organisatiebetrokkenheid
- Integriteit
Specifieke competenties voor de job:
- Mondelinge communicatie
- Veranderingsbereid
- Initiatief nemen
- Resultaatgericht
- Plannen en organiseren
- Leiding geven
- Coaching

C. Voorwaarden
Je bent in het bezit van een masterdiploma.
Bovendien ben je medisch geschikt voor de functie en heb je kennis van de Nederlandse taal.

D. Wat mag je verwachten?
Stad en OCMW Lier bieden je een uitdagende job met verantwoordelijkheid. Glijdende werktijden en
een aantrekkelijke verlofregeling maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk.
Weddeschaal A1a-A2a:
- Basiswedde in trap 0: 3233,47 euro bruto/maand
- Basiswedde in de 10de weddetrap: 4002,99 euro bruto/maand
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 8 euro
- Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer
- Fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer
- 35 dagen vakantie bij een voltijdse tewerkstelling
- Gratis hospitalisatieverzekering
- Gratis tandzorgverzekering
- Gunstig aanvullend pensioen
- Glijdende werkuren
- Smartphone met abonnement
- Laptop
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E. Selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat uit 3 delen.
Deel 1: Voorstellingsmoment (20/40 te behalen)
Tijdens het voorstellingsmoment stel je jezelf en je CV persoonlijk voor aan de selectiecommissie,
bestaande uit meerdere juryleden. Er is nog geen interactie.
Deel 2: Jurygesprek (30/60 te behalen)
Er vindt een gesprek plaats met de jury. Voorafgaandelijk krijg je enkele cases, die je tijdens het
gesprek toelicht. In het gesprek wordt je profiel getoetst met de specifieke vereisten van de functie. De
motivatie, persoonlijkheid, werkervaring, vakkennis en de interesse voor het werkterrein worden
besproken. Ook de competenties worden in het gesprek grondig bevraagd.
Deel 3: Assessment (geschikt bevonden worden)
Het assessment center is een geïntegreerde set van verschillende psychotechnische technieken, een
capacitair onderzoek op niveau van de functie dat de evaluatie van de voor de functie vereiste
vaardigheden en attitudes beoogt. Je dient te slagen voor het assessment. Het resultaat van het
assessment is “geschikt” of “niet geschikt”, dat resultaat is bindend.
Wanneer slaag je?
- Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 50% van de punten behalen op het voorstellingsmoment,
50 % op het jurygesprek en 60% op het geheel van deze twee delen van de selectie.
- Hij of zij moet bovendien geschikt worden bevonden in het assessment.
- De persoon die eerst gerangschikt is, nadat hij of zij geslaagd is voor het voorstellingsmoment, het
jurygesprek en het assessment, wordt aangesteld.

F. Hoe solliciteren?
Sta je te popelen om ons team te versterken? Solliciteer uiterlijk op dinsdag 18 januari 2022
via het online formulier op www.lier.be. Vergeet niet je CV en sollicitatiebrief op te laden.

Ga naar het sollicitatieformulier
Voor meer informatie kan je terecht bij Ute Engelen, departement personeel, via
tel. 03 491 68 00 of via jobs@lier.be.
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