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FUNCTIEBESCHRIJVING 

Verantwoordelijke individuele technische 
installaties 

 
 

Specialist medewerker 
 

 
Verantwoordelijke technische installaties 
 

 
Je staat in voor de goede en veilige werking van de individuele technische installaties 
i.vm. individuele verwarming en warm water (gas en elektrisch) en werkt daarvoor 
nauw samen met de verantwoordelijke veiligheid gebouwen, de coördinator 
technieken algemene delen en de coördinator CO. 
Je bent verantwoordelijk voor de correcte rapportering en verwerking in het Facilitair 
Management Informatie Systeem (Planon) van elke wijziging in de technische 
installaties en dit volgens de aangegeven regels. Op basis van deze gegevens kunnen 
er opvolgingsrapporten getrokken worden uit Planon. 
 

 
Je behoort tot afdeling gebouwenbeheer 
Je rapporteert aan het afdelingshoofd. 
 

 
Je bent back up voor de andere verantwoordelijken en coördinatoren binnen de 
afdeling.  
 

 
Opleiding: Je volgde een hogere opleiding (of gelijkwaardig door ervaring) die 
aansluit met de technische aspecten ivm elektriciteit en gas.  

Je hebt affiniteit met de technische-en onderhoudsaspecten van een gebouw en kan 
een bouwplan interpreteren. Je bent een echte initiatiefnemer die flexibel ingesteld 
is. Je plant en organiseert graag en houdt overzicht over de uit te voeren werken.  

 

Ervaring: Je hebt, bij voorkeur, ervaring met de coördinatie van bouwprojecten.  

 

 
 

Kernopdrachten:  
 
Coördinatie uitvoeren van werken 
Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van de werken aan de individuele 
technische installaties voor verwarming en warm water , zowel gas als elektrisch, in 
kader van de uitvoering van aannemings- en raamcontracten. 

Je overlegt waar nodig zodat deze installaties optimaal werken en voldoen aan de 
veiligheid –en keuringsvoorschriften. 

 

Graad 

Functietitel 

Doelstelling van de 
functie  

Plaats in het 
organigram 

Back up 

Functievereisten & 
weddeschaal 

Functie-inhoud 

mailto:info@woningent.be
http://www.woningent.be/


 

WoninGent cvba-so 
Sociale huisvestingsmaatschappij door de VMSW erkend onder nummer 4150 – BTW BE 0400.032.156 – 
RPR Gent       
Maatschappelijke zetel: Lange Steenstraat 54 – 9000 Gent  – Tel 09 235 99 00  – info@woningent.be – 
www.woningent.be  
Gebouwenwerking: Brusselsesteenweg 479 – 9050 Gent   
Bewonerswerking: Kikvorsstraat 113-115 – 9000 Gent     

 

 

 

 

Opzetten van onderhoudsplanningssysteem 

Je zet een degelijk onderhoudsplanningssysteem op rekening houdend met de 
verplichte keuringen en controles, en het up-to-date houden van de database 
hiervan.  

Administratieve opvolging 
Je zorgt er voor dat de keuringsdocumenten en verbrandingsattesten correct worden 
bijgehouden en steeds vindbaar zijn. 
 
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een nauwgezette opvolging van de 
aannemers binnen de diverse onderhoudscontracten en controleer je de 
maandelijkse vorderingsstaten ter goedkeuring.  
 
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke verplichte en 
aanbevolen inspecties en keuringen aan de technische installaties binnen de 
domeinen van elektriciteit en gas.  

Coördinatie plaatsen van meters 

Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de dossiers waar meters moeten 
worden bijgeplaatst, vervangen, verzwaard of verwijderd. 

 
Gegevensbeheer 
Je bent verantwoordelijk voor het gegevensbeheer van de specifieke afdeling en 

 zorgt voor de optimale informatiestroom hiervan binnen de organisatie. 
 
 

 
Belangrijkste interne interacties:  
Manager gebouwenwerking, (adjunct-)afdelingshoofd gebouwenbeheer, 
coördinatoren gebouwenbeheer, verantwoordelijke veiligheid gebouwen, andere 
medewerkers binnen gebouwenwerking en WoninGent. 

Belangrijkste externe interacties: 
Hogere overheden, externe aannemers 
 

 
Houvast 
Ondersteunend 
Mensgericht 
Engagement 
 

 
Organisatiecompetenties                       niveau 

Efficiënt werken 2 

Klantgerichtheid  2 

Samenwerken 2 
 

 

  
 

Contacten 

Waarden 

Competentie-
profiel 
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Functie specifieke competenties          

Analyseren 1 

Nauwkeurig werken 2 

Rapporteren 2 

Organiseren 1 

Zich een oordeel vormen 1 

Probleemoplossend werken 2 

Mondeling communiceren 1 

Schriftelijk communiceren 1 

Resultaatgericht werken 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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