VACATURE
Administratief medewerker
infrastructuur
Voltijds / Contractuele functie van onbepaalde duur
•
•
•


Niveau C1-C3
1 openstaande functie + werfreserve van 2 jaar
Voorwaarde: diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld

Info en solliciteren: www.lier.be
Solliciteer ten laatste op zondag 11 december 2022
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Wie zijn we?
Bij stad en OCMW Lier werken meer dan 600 medewerkers elke dag aan een bruisende, mooie en
sociale stad. Samen zorgen we ervoor dat het in Lier goed leven, wonen en werken is. We hechten
veel belang aan kwaliteitsvolle dienstverlening.
Een job bij #teamstadlier betekent een goede werk-privébalans, veel afwisseling en maatschappelijke
impact. Maar plezier op kop, want we genieten ook graag van ontspannende activiteiten met collega’s.
Dankzij de centrale ligging bereik je Lier vlot met fiets, bus, trein en zelfs kano.
Wil jij ook iets betekenen voor de Lierenaars? Wij zijn benieuwd naar jouw talenten en competenties.
Bij stad en OCMW Lier maken we geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, origine, seksuele
geaardheid of geloof.
Kijk voor meer info op www.lier.be.
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Functie
Jouw plaats in onze organisatie
Niveau: C1-C3
Departement: Infrastructuur
Team: Technisch bureau gebouwen
Je rapporteert aan: Teamcoördinator Technisch bureau gebouwen
Organigram stad en OCMW Lier:
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De job in het kort
Heb je zin om als administratief medewerker het team van het technisch bureau gebouwen te
ondersteunen? Daarnaast voer je ook administratief ondersteunende taken uit voor het technisch
bureau openbaar domein.
Zo sta je onder andere in voor de dagelijkse administratieve opvolging van:
• Onderhoud en keuringen van verschillende technische systemen: Je legt contacten met
leveranciers en volgt de samenwerking op.
• Voor Gebouwen gaat het over de leveranciers van toegangscontrole,
brandbeveiliging, inbraakbeveiliging, geluidsinstallaties, databekabeling/Wifi,
elektrische installaties, CV-installaties, bliksemafweer, liften en ‘takels’
• Voor Openbaar domein onderhoud je contacten met de externe partners voor
hydranten, pompstations, fonteinen, marktputten/evenementenkasten,
verkeerslichten, camerabewaking
• Projecten gebouwen en monumenten
• Inspecties en rondgangen, bijvoorbeeld in het kader van erfgoed, veiligheid en welzijn
Je volgt bestellingen op, controleert vorderingen en facturen en verzorgt de communicatie met
leveranciers en klanten. Je notuleert tijdens vergaderingen en maakt agendapunten aan voor het
schepencollege, het vast bureau en de gemeente- en OCMW-raad. Daarnaast orden en archiveer je
documenten.
Naast de openstaande vacature leggen we een werfreserve aan van 2 jaar. Indien je op de
werfreserve komt, kan je in de toekomst ook gecontacteerd worden voor andere administratieve
functies.

Over het team
Het departement Infrastructuur bestaat uit twee technische bureaus (gebouwen en openbaar domein)
en de technisch uitvoerende diensten (facilitair beheer en openbaar domein). Zij worden ondersteund
door een servicedesk en een projectteam. Dit departement staat in voor het beheer en het onderhoud
van alle stadspatrimonium en het openbaar domein. De twee technische bureaus werken de plannen
uit en volgen de samenwerkingen met aannemers op. De technisch uitvoerende diensten staan in
voor onderhoud en werken in eigen beheer.
Bij het onderhoud en de renovatie van onze gebouwen en woningen zet het departement
infrastructuur sterk in op kwaliteit en duurzaamheid. Er is ook extra aandacht voor onroerend erfgoed.
Daarnaast gebeurt het (her)aanleggen van wegen, rioleringen, fiets- en voetpaden steeds met het oog
op een kwalitatief, toegankelijk, veilig en duurzaam openbaar domein. Er wordt ingezet op een
doordacht waterbeleid. Met de aanplanting van extra bomen gaat het departement infrastructuur
bovendien voor nog meer vergroening. Het project Mooimakers zorgt voor een geïntegreerde focus op
een propere, schone stad. Ten slotte werkt het departement infrastructuur aan de vergroening van de
dienstverplaatsingen binnen onze organisatie.

Takenpakket
Resultaatsgebied 1
Dossier- en productopvolging:
•
•
•

Dagdagelijkse administratieve opvolging van infrastructuurprojecten (investeringen,
onderhoud, leveringen,..)
Contractenbeheer: leveringen, onderhoud, herstellingen, technische controles
Contacten en afspraken met externe leveranciers en interne klanten
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•
•
•
•
•
•
•

Nazicht van de vorderingen en facturaties binnen de voorziene termijnen
Beheer van bestelbons en adviseren van budgetten
Notulering voor schepencollege, vast bureau, gemeente- en OCMW-raad: voorbereiding,
opmaak, opvolging, beheer
Communicatie en correspondentie met externe leveranciers en interne klanten
Beheer en opvolging van dossiers, en eventueel de opmaak ervan onder beheer van de
teamcoördinator en/of deskundigen
Opmaak en opvolging van planning dossiers
Documentenbeheer: ordenen, beheren en archiveren van dossiers zodat ze gemakkelijk
raadpleegbaar zijn, verzamelen van vereiste documenten en deze beheren

Resultaatsgebied 2
Administratief ondersteunen van het team:
•
•
•
•
•
•

Rapporteren aan de teamcoördinator
Voorstellen formuleren voor aanpak en organisatie van taken en hierover communiceren met
de teamcoördinator
Raadplegen en aanwenden van beschikbare middelen teneinde efficiëntie en kwaliteit te
verhogen (plannings- en beheerssystemen)
Oplossingsgerichte houding, openstaan voor alternatieven in de aanpak en uitvoering van de
taken
Het eigen kennisniveau op peil houden door het bijwonen van studiedagen, het volgen van
nuttige opleidingen (technisch, wet- en regelgeving, procedures)
Bijwonen van teamoverleg

Competenties
Welke competenties verwachten we van jou?
Algemene eigenschappen:
• Collegialiteit en samenwerking
• Flexibiliteit
• Kwaliteit en nauwgezetheid
• Klantgerichtheid
• Organisatiebetrokkenheid
• Integriteit
Specifieke competenties voor de job:
• Analytisch denken
• Goede schriftelijke communicatie
• Veranderingsbereidheid
• Initiatief nemen
• Resultaatgericht
• Goede PC-vaardigheden

Voorwaarden
•
•

Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs
Je spreekt en schrijft Nederlands
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Wat mag je verwachten?
Voltijds contract van onbepaalde duur.
Weddeschaal C1-C3:
• Basiswedde in trap 0: 2170,48 euro bruto/maand
• Basiswedde in de 10de weddetrap: 2643,03 euro bruto/maand
• Beide bedragen te verhogen met haardgeld of standplaatstoelage naargelang de
gezinstoestand.
Werkervaring bij de overheid wordt integraal meegerekend voor de bepaling van de anciënniteit;
beroepservaring in de privésector voor maximum 10 jaar.
Extra voordelen:
• Maaltijdcheques van 8 euro
• Volledige terugbetaling openbaar vervoer
• Fietsvergoeding van 0,25 euro per km
• 35 dagen vakantie (indien je voltijds werkt)
• Gratis hospitalisatieverzekering
• Gratis tandzorgverzekering
• Interessant aanvullend pensioen
• Glijdende werkuren
• Smartphone
• Professionele laptop
• Personeelskorting bij bepaalde diensten (bijvoorbeeld kinderopvang Kadee)

Selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat uit 2 delen:
1) Thuisopdracht (30/60 te behalen)
Je ontvangt via e-mail een case of opdracht die je thuis voorbereidt en digitaal bezorgt tegen een
bepaalde deadline. Als er meer dan 50 kandidaten zijn, wordt er een preselectieproef gekoppeld aan
de thuisopdracht.
2) Selectiegesprek (20/40 te behalen)
Indien je slaagt voor de thuisopdracht nodigen we je uit voor een gesprek met de jury. We bespreken
je motivatie, kennis, competenties en interesse voor de job. Ter voorbereiding van het gesprek, vul je
thuis een persoonlijkheidsvragenlijst in. Die vragenlijst is adviserend voor de jury.
Wanneer slaag je?
• Om geslaagd te zijn moet je 50% van de punten behalen op de thuisopdracht, 50% op het
selectiegesprek en 60% op het geheel van deze twee delen.
• Indien je slaagt voor de thuisopdracht neem je deel aan een online persoonlijkheidsvragenlijst.
Die vragenlijst is adviserend voor de jury.
• De geslaagde kandidaten worden gerangschikt naar resultaat. Wie eerst gerangschikt is,
nadat hij of zij slaagde voor de opdracht en het gesprek, wordt aangesteld. Indien je op de
wervingsreserve belandt, kan je in de toekomst ook gecontacteerd worden voor andere
administratieve functies.
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Hoe solliciteren?
Sta je te popelen om het technisch bureau te versterken? Solliciteer uiterlijk zondag 11
december 2022 via het online formulier op www.lier.be. Vergeet niet je CV, sollicitatiebrief en
een kopie van je diploma op te laden.

Ga naar het sollicitatieformulier
Voor meer informatie kan je terecht bij Bart Maes, departement personeel, via tel. 03 491 67 99
of via jobs@lier.be.
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