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Functie 

Graadnaam: administratief medewerker Afdeling  grondgebiedzaken 

Functienaam: administratief medewerker 
(magazijn en administratie) 

Dienst: werken in eigen beheer 

Functionele loopbaan: C1-c3 Functiefamilie: administratief uitvoerend 

 

Doel van de dienst 

De afdeling grondgebiedzaken heeft tot doel het beleid van de gemeente m.b.t. duurzame 
ontwikkeling, urbanisatie, mobiliteit, werken en nutsvoorzieningen te plannen, uit te voeren en op te 
volgen. De afdeling streeft ernaar om de woon-, leef en werkomgeving te bewaren en waar mogelijk 
te verbeteren. Ze is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur 
en het gemeentelijk patrimonium.  

De dienst werken in eigen beheer staat in voor het zo efficiënt mogelijk plannen, uitwerken, uitvoeren 
en opvolgen van de werken in eigen beheer en de organisatie van het magazijn. 

De dienst magazijn en administratie staat in voor een efficiënte logistieke en administratieve 
ondersteuning van de dienst werken in eigen beheer, alsook van de werkzaamheden in het magazijn 
en stockbeheer. 

Plaats in de organisatie 

Werkt onder leiding van en rapporteert aan: afdelingshoofd grondgebiedzaken 

 

Voor kennisname 

Schrijf “voor kennisname”, vul datum en naam in en plaats uw handtekening 

 

 Personeelslid Direct leidinggevende 

“Voor kennisname”   

Datum   

Handtekening 
 

 
 

Naam   
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Kernresultaten 

Werking van de ploeg 

Dagelijkse organisatie en planning van de technische dienst ondersteunen. 

Doel: een optimale dienstverlening garanderen 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 zorgen voor voldoende materiaal en materieel voor de ploeg: bestellingen 
doorgeven, afhalen van bestellingen, … 

 opmaken van de werkbonnen voor de dagplanning 

 verwerken van werkbonnen 

Aankoop 

Organiseren en coördineren van de aankoop van alle bestellingen en contracten. 

Doel: de aankoop van (gegroepeerde) bestellingen en contracten ondersteunen 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 opmaken van bestelbonnen 

 ondersteuning bieden bij opmaak technisch gedeelte van bestekken en uitschrijven 
van prijsvragen 

 voorbereiden van de gunningsprocedures 

 uitvoeren van marktonderzoeken 

 contacteren leveranciers en hun afgevaardigden 

Stockbeheer 

Na controle bij ontvangst, het materiaal en materieel opslaan en ervoor zorgen dat dit dagelijks ter 
beschikking kan gesteld worden van de technisch assistenten en specialisten. 

Doel: efficiënt en effectief beheren en stockeren van het materiaal en het materieel dat de 
gemeentelijke technische dienst in haar bezit heeft 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 bijhouden van de magazijnstocks 

 opslaan van goederen en verdelen op vraag 

 controle van de gebruikte materialen 

 onderhoud en vervangen van materiaal 

 beheer materiaal nodig voor het functioneren van de technische dienst 

 beheer werkkledij 
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 beheer onderhoudsproducten 

 bijhouden van de ter beschikking gestelde materialen 

 gebruikte materialen en machines tijdig onderhouden 

 zorgvuldig gebruik van de ter beschikking gestelde materialen 

 signaleren van defecten 

 doorgeven van informatie en advies m.b.t. materiaal en materieel 

Administratie 

Uitvoeren van administratieve handelingen. 

Doel: administratieve ondersteuning bieden aan de dienst 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 tijdig opstarten, zorgvuldig toepassen en opvolgen van de diverse administratieve 
procedures 

 instaan voor verzenden, verspreiden, klasseren, archiveren en kopiëren 

 uitvoeren van administratieve taken in opdracht van de leidinggevende 

 opmaken van verslagen en nota's 

 opstellen van ontwerpbeslissingen voor bestuursorganen 

 opmaken van uitgaande brieven 

 voorbereiden, opvolgen en/of afwerken van dossiers door middel van het 
verzamelen van informatie en materieel om het dossier te vervolledigen 

 controleren en toegang verlenen tot specifieke infrastructuur 

 verwerken van inkomende en uitgaande post 

 contacten onderhouden met nutsmaatschappijen 

Interne communicatie 

Instaan voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de dienstverantwoordelijke, de 
andere diensten en het bestuur. 

Doel: zorgen dat iedereen toegang heeft tot de informatie die noodzakelijk is om zijn taak optimaal te 
kunnen realiseren 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 meewerken aan een optimaal interne communicatie binnen de dienst 

 afhandelen van binnenkomende vragen en opmerkingen 

 signaleren van noden, behoeften en tekorten vastgesteld tijdens het werken met de 
diverse diensten en medewerkers 

 registreren meldingen en klachten 
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Verruimende bepaling: op vraag van de direct leidinggevende verricht de medewerker ondersteunende 
taken van de eigen dienst of van andere diensten. 


