
OCMW Sint-Joost-ten-Node werft aan:  
Werkleider 

 
 
 
Taken: 
 

• Beheer van de verschillende gebouwen; 
 

• Administratief, technisch en budgettair beheer van projecten voor de bouw, renovatie en het 
onderhoud van bestaande gebouwen (particulier erfgoed – administratief centrum/ 
verpleeghuis/ medisch centrumgebouw – gebouw Leuvensesteenweg) en toekomstige 
gebouwen; 
 

• Analyseren van de haalbaarheid van de uit te voeren projecten in de gebouwen (financiële, 
personele en technische middelen en de impact van risico's) volgens operationele 
doelstellingen, prioriteiten en noodsituaties; 
 

• Deelnemen aan de voorbereiding en productie van de verschillende technische dossiers van 
administratieve verzoeken, gunning en uitvoering van overheidsopdrachten 
(berekeningsnota's, plannen, specificaties, speciale technieken); 
 

• Coördineer in samenwerking met de aankoopdienst de planning van de jaarlijkse en 
meerjarige werken van de gebouwen; 
 

• Ontwerp bouw- en ontwikkelingsprojecten; 
 

• Stel in samenwerking met de andere diensten (markten, SIPP, ...), een diagnose van het 
onderhoud en de controles van de uit te voeren werken in de gebouwen om de organisatie 
en planning hiervan mogelijk te maken; 
 

• Continue samenwerking met de technische verantwoordelijke voor een perfecte coördinatie; 
 

• Vervanging van de technische verantwoordelijke en schoonmaakteam bij afwezigheid; 
 

• Ingrijpen, ter ondersteuning van de oproepbare persoon en in geval van onbeschikbaarheid 
van de technisch verantwoordelijke, tijdens een technisch probleem buiten de normale 
werkuren. 

 
 



Uw profiel:  
 

• Je hebt een bachelor bouwkunde of gebouwbeheer; 
 

• Goede kennis van de speciale technieken die worden gebruikt bij de bouw, verbouwing of 
onderhoud van een gebouw; 
 

• Je bent in staat om de opvolging van een site te garanderen en een nauwkeurig dagelijks 
rapport op te stellen; 
 

• Kennis van begrippen van rechten die inherent zijn aan de bouw en overheidsopdrachten is 
een troef; 
 

• Je bent in staat om met stress om te gaan en je hebt een goede organisatie; 
 

• Je werkt zelfstandig binnen een team; 
 

• Je bent bij voorkeur tweetalig FR-NL of hebt een goede kennis van de tweede taal. 
 

 
Uw contract: 
 

• Een contract van onbepaalde duur; 
 

• Voltijds (36 u/ per week); 
 

• Glijdende werkuren (7u30/ 8u30 - 15u30/ 17u); 
 

• Openbaar vervoer volledig terugbetaald; 
 

• Vakantiedagen (25 dagen/ jaar); 
 

• Maaltijdcheques (8 €); 
 

• Toegang tot de polikliniek. 
 

 
 

Interesse? 
 
U kunt uw cv en motivatiebrief doorsturen naar Mevrouw Katrien DE GRIEVE: 
grh.cand@cpassjtn.irisnet.be. 
 
Voor verdere inlichtingen kunt u ons telefonisch contacteren op het nummer 02/220.29.89 of 
02/220.24.46. 
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