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FUNCTIEBESCHRIJVING 

ADJUNCT AFDELINGSHOOFD GEBOUWENBEHEER  
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ADJUNCT AFDELINGSHOOFD GEBOUWENBEHEER 
 

 
Samen met het afdelingshoofd sta je in voor de optimale werking van de afdeling 
gebouwenbeheer door mee de dagelijkse leiding van de afdeling  op te nemen en de 
kwaliteit van de uit te voeren / uitgevoerde onderhoud- en herstellingsopdrachten te 
bewaken. 

Je wordt door het team aanzien als de spelverdeler van alle technische meldingen op 
de afdeling. Als rechtstreekse leidinggevende van de meldkamer (= inkomende 
meldingen en klachten van huurders per e-mail en telefoon) heb je een overzicht 
over alle inkomende opdrachten. Je neemt een cruciale rol op in de verdeling en 
tijdige uitvoering van deze opdrachten en rapporteert over de stand van zaken aan 
het afdelingshoofd en de manager gebouwenwerking. Je speelt dan ook een 
belangrijke rol in het bereiken van een hogere tevredenheid bij onze huurder. 

 

 
Gebouwenbeheer is één van de vier afdelingen van Gebouwenwerking, samen met 
de afdeling onderhoud en omgevingswerken werkt deze dienst in de vestiging in 
Mariakerke. 
Je rapporteert aan het afdelingshoofd gebouwenbeheer. 
 

 
Je  bent back up voor het afdelingshoofd gebouwenwerking en ondersteunt de 
verschillende coördinatoren.  
 

 
Opleiding: bij voorkeur hoger onderwijs in een technische richting of gelijkwaardig 
door relevante ervaring. 

Ervaring: bij voorkeur ervaring in een leidinggevende functie en een goede 
technische kennis is vereist.  

 

Graad 

Functietitel 

Doelstelling van de 
functie  

Plaats in het 
organigram 

Back up 

Functievereisten & 
weddeschaal 
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Kernopdrachten:  
 
Sterk leiderschap 
Je stuurt, samen met het afdelingshoofd, de volledige afdeling aan. Je bepaalt mee 
de operationele doelstellingen voor de medewerkers van de afdeling 
gebouwenbeheer in functie van de geplande werkzaamheden. Je stuurt de 
medewerkers van de afdeling aan tot het correct uitvoeren van hun taken. 
 
Daarbij heb je de eindverantwoordelijkheid van de meldkamer. Dit team staat in voor 
het verwerken van alle inkomende meldingen en klachten via telefoon of per mail. 
 
Spelverdeler 
Je wordt door het team aanzien als de spelverdeler van alle technische meldingen. 
Als rechtstreekse leidinggevende van de meldkamer heb je een overzicht over alle 
inkomende opdrachten. Je neemt een cruciale rol op in de verdeling en tijdige 
uitvoering van deze opdrachten en rapporteert over de stand van zaken aan het 
afdelingshoofd en de manager gebouwenwerking. Dit betekent dat je volgende 
verantwoordelijkheden opneemt: 

- Controleren van de uit te voeren werkopdrachten door de medewerkers en 
externe aannemers naar correctheid, tijdigheid en kwaliteit; 

- Geven van richtlijnen en coördineren van de interne taakverdeling; 
- Mee aansturen en bijsturen van de afdeling waar nodig om te komen tot 

een correcte, kwaliteitsvolle en tijdige uitvoering van alle werkopdrachten.  
 
Vlinder coördinator 
Bij afwezigheid van of een zware tijdelijke belasting bij één van de coördinatoren 
fungeer jij als eerste back-up /vervanger. Je takenpakket kan dan ook variëren 
gaande van wegwerken leegstand tot uitwerken van een project rond structureel 
onderhoud van onze wooneenheden. 

Technisch advies 
Je geeft advies en sturing aan collega’s bij de behandeling van complexe dossiers. 
Je evalueert de problemen van technische aard en zorgt voor een efficiënte en 
kwalitatieve oplossing. Concreet houdt dit onder meer in:  

- Opmaak van technische dossiers; 
- Aanvragen en evalueren van offertes, 
- Coördinatie van de externe uitvoerders; 
- Planning van klein onderhoud en herstel; 
- Controle van de uitvoering van de werken;  
- Nazicht van de facturatie.   

Zeer belangrijk daarbij is de concretisering en opvolging van de meerjarenplanning. 
 
Aanbestedingsdossiers en raamcontracten 
Je start op, coördineert en volgt de aanbestedingsprocedure inclusief de opmaak op 
en doet de opvolging van lastenboeken en aanbestedingsdossiers: 

- Coördineren/verzamelen van alle nodige gegevens; 
- Opmaken van lastenboeken en aanleggen/opvolgen aanbestedingsdossier; 
- Vervullen van administratieve en wettelijk verplichte formaliteiten. 

Je sluit in dit licht raamcontracten af met externe leveranciers/dienstverleners en je 
volgt de uitvoering van het contract door hen op, zodat verzekerd kan worden dat de 
herstellingen en/of onderhoudswerken conform het bestek worden uitgevoerd.  

Functie-inhoud 
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Werkprocessen, - en -procedures 
Om een optimale werking van de afdeling gebouwenbeheer te garanderen, bepaal, 
verbeter en optimaliseer je, samen met het afdelingshoofd, de werkprocessen en –
procedures voor de medewerkers gebouwenbeheer. Daarbij hou je rekening met de 
behoeftes en verwachtingen van andere afdelingen binnen WoninGent.  
 
Kwaliteitscontrole en veiligheidsbeleid 
Samen met het afdelingshoofd bouw je een kwaliteitsbeleid uit. Samen maken jullie 
hiertoe een plan op voor kwaliteitscontrole op het werk van medewerkers 
gebouwenbeheer. 
 
Meldings- en rapporteringsplicht 
Je overlegt, bespreekt en rapporteert op regelmatige basis met/aan het 
afdelingshoofd gebouwenbeheer en de manager Gebouwenwerking omtrent de 
interne werking, uitvoering van de diensten en eventuele klachten.   
Je superviseert de uitvoering van de uitgevoerde werken. 
 
Gegevensbeheer 
Je bent verantwoordelijk voor het gegevensbeheer van de specifieke afdeling en 

zorgt voor de optimale informatiestroom hiervan binnen de organisatie. 
 
 

 
Belangrijkste interne interacties:  
Afdelingshoofd gebouwenwerking, manager gebouwenwerking, beleidsadviseurs 
gebouwenwerking, afdelingshoofd onderhoud & omgevingswerken, coördinatoren, 
ploegbazen gebouwenbeheer, preventieadviseur, aankoopspecialist. 

Belangrijkste externe interacties: 
Leveranciers, aannemers en huurders. 
 

 
Transparantie 
Participatie 
Verantwoordelijkheid 
Resultaatgerichtheid 
Coaching en begeleiding 
 

 
Organisatiecompetenties                       niveau 

Efficiënt werken 3 

Klantgerichtheid  3 

Samenwerken 3 
 

 

  
 
Functie specifieke competenties          

Analyseren 2 

Coachen 2 

Conceptualiseren 2 

Delegeren 2 

Organiseren 2 

Organisatiebetrokkenheid tonen 2 

Probleemoplossend werken 2 

 

Contacten 

Waarden 

Competentie-
profiel 
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Rapporteren 2 

Team leiden 2 

Zich oordeel vormen 2 
 

 
Attitude 

Zich flexibel opstellen 2 

Zich stressbestendig opstellen 2 
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Competenties WoninGent 

Competenties zijn vaardigheden waarover u moet beschikken om uw functie uit te 
voeren. De competenties staan beschreven in drie niveaus: niveau 1 is het laagste 
niveau, niveau 3 het hoogste niveau.  Het gedeelte in het vet gedrukt is het niveau 
dat van toepassing  is op uw functie. Het is vanzelfsprekend dat, wanneer een hoger 
niveau wordt aangeduid, u ook de onderliggende niveaus beheerst. 
 
WoninGent stimuleert haar medewerkers om zich blijvend te ontwikkelen, zodat zij 
de competenties kunnen verwerven van een hoger niveau. De leidinggevenden 
coachen en begeleiden u daarbij, zodat u binnen de organisatie kan doorgroeien.  
De competentieprofielen worden daarom ook gebruikt bij de evaluaties.   
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