
 

 

 

 

Het gemeentebestuur en het OCMW van Sint-Agatha-Berchem zal weldra een BEVORDERINGSEXAMEN 

organiseren voor de functie van : 

 

TECHNISCH ASSISTENT (ARBEIDER – V/M) 
(niveau C1-3) 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als technisch assistent bent u bereid om autonoom de veelzijdige taken uit te voeren die verbonden zijn aan 

uw functie. U bent de contactpersoon tussen de arbeiders die instaan voor het beheer van de “openbare 

ruimte (openbare netheid, groendienst en wegenissen)” of het beheer van de “gebouwen (elektriciteit, 

schrijnwerkerij, schilderwerken…)” enerzijds en de hiërarchie anderzijds. U bent polyvalent, proactief en u 

luistert naar anderen. U bent verantwoordelijk dat de taken binnen uw dienst goed beheerd worden, wat zal 

bijdragen tot het efficiënt functioneren van deze dienst. U brengt verslag uit aan uw 

dienstverantwoordelijke over de opvolging van uw dossiers en projecten. 

 

DEELNEMINGSVOORWAARDEN  

 Minimum 3 jaar anciënniteit hebben in niveau D 

 Houder zijn van een hoger secundair diploma of een diploma van het technisch hoger secundair onderwijs 

    of een diploma van het lager secundair onderwijs en 5 jaar beroepservaring die nuttig is voor de te  

    begeven functie 

 

BENOEMINGSVOORWAARDEN  

 Slagen in het bevorderingsexamen 

 

AANWERVINGS- EN TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR HET UITOEFENEN VAN EEN 

STATUTAIRE FUNCTIE 

 Over de vereiste lichamelijke conditie beschikken om de te begeven functie uit te oefenen ; 

 Beschikken over zijn burgerlijke en politieke rechten ; 

 Van goed gedrag en zeden zijn en over een onberispelijke burgerzin beschikken ; 

 Meer dan 18 jaar zijn, voorwaarde die op de datum van toegang in functie vervuld zal moeten worden ;    
 

Geïnteresseerd 

Indien u zich kandidaat wil stellen voor een functie dient u dit te doen aan de hand van het PDF-document 

“informatiedocument”, eveneens terug te vinden op onze website rubriek “examens”. Gelieve duidelijk u 

kandidaat te stellen voor het examen van technisch assistent “beheer van de openbare ruimte (openbare 

netheid, groendienst en wegenissen)” of voor het examen van technisch assistent “beheer van de gebouwen 

(elektriciteit, schrijnwerkerij, schilderwerken…)”. Bijkomende inlichtingen kunnen steeds worden 

opgevraagd bij de Dienst HRM op het nummer 02/600.13.73 of 02/464.04.60.  

De kandidaturen dienen gericht te worden aan het College van Burgemeester et Schepenen, Koning 

Albertlaan 33, 1082 Sint-Agatha-Berchem met bijlage van het informatiedocument, een sollicitatiebrief, 

een curriculum vitae, een kopie van identiteitskaart (recto-verso) en een getuigschrift van goed gedrag en 

zeden.  

De oproep tot de kandidaten wordt afgesloten op zondag 17 juli 2016. Laattijdige kandidaturen zullen niet 

in aanmerking genomen worden. 


