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Resultaatgebieden
1. Bedienen van kunstwerken en installaties
Dit houdt onder meer in:
− Mobiele kraan en vrachtwagen besturen
− Sluizen en bruggen bedienen
− Gangway bedienen bij passagiersschepen
2. Onderhoud en herstellen van installaties en materiaal
Dit houdt onder meer in:
− Onderhoud elektrische, hydraulische en mechanische installaties
− Depannages auto’s
− Verhelpen van technische storingen
3. Algemene en technische ondersteuning bieden
Dit houdt onder meer in:
− Bijstaan aannemers/openen en sluiten deuren PVDH
− Technische bijstand verlenen in verschillende diensten
− Opbouw van nieuwe technische installaties
4. Technische uitvoering
Dit houdt onder meer in:
− Ontwerpen en/of verbeteren van installaties
− Opbouw van nieuwe elektrische projecten
5. Administratie en rapportering
Dit houdt onder meer in:
− Rapporteren aan leidinggevende
− Bijhouden van de boomstructuur, technische schema’s, logboek van uitgevoerde werken,…
− Signaleren van defecten,…
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6. Dienstverlening aan intern en extern cliënteel
Dit houdt onder meer in:
– Water leveren
– Opvolgen en begeleiden van aannemers bij de uit te voeren werken
– Bijstand verlenen aan het cruisegebeuren
– Assisteren bij evenementen

3

Competenties
Initiatief
− Doet spontaan voorstellen om het werk te verbeteren
− Zoekt naar de meest optimale werkwijzen en werkmiddelen
− Kijkt naar zaken vanuit verschillende invalshoeken en stelt alternatieven voor
− Neemt beslissingen met een beperkt risico op tijd en stelt ze niet onnodig uit
Flexibiliteit
− Is snel inzetbaar
− Is bereid om andere taken op zich te nemen
− Blijft onder tijdsdruk geconcentreerd en effectief werken
Klantgerichtheid
− Toont belangstelling voor de organisatie
− Is hulpvaardig, maar steeds in lijn met regels en afspraken
− Gaat respectvol om met anderen
− Stelt zich positief op
Nauwgezetheid
− Heeft oog voor detail
− Behandelt het materiaal met zorg
− Voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk
− Merkt eigen fouten op en herstelt deze
Zelfontwikkeling
− Is bereid om bij te leren
− Past nieuw opgedane inzichten en vaardigheden in de praktijk toe
Resultaatgericht werken
− Formuleert praktische en haalbare oplossingen
− Organiseert het eigen werk en kan werken zonder externe controle
− Treedt consequent en vastberaden op
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Veilig werken
− Respecteert procedures en veiligheidsvoorschriften
− Heeft oog voor de veiligheid van anderen
− Gebruikt materiaal en machines op een veilige manier en enkel waarvoor ze bestemd zijn

Kennis
−
−
−
−

Kan omgaan met gepaste machines, voertuigen en werktuigen
Heeft een goede materialenkennis binnen zijn vakgebied
Heeft een basiskennis van het ARAB
Heeft een goede kennis van het AREI
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