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FUNCTIEBESCHRIJVING 

SCHILDER (M/V) 
 
Vakman / Vakvrouw Schilder 

 
Vakman/Vakvrouw Schilder 
 

 
Je bent werkzaam binnen één van de 6 gebieden van ons patrimonium. In elk gebied is een 
team actief bestaande uit één of meer schilders, elektriciens, schrijnwerkers, metsers en 
loodgieters/CV. Binnen jouw expertise zorg jij voor een correcte, tijdige en kwaliteitsvolle 
uitvoering van technische werkopdrachten en los je problemen, meldingen en klachten zo 
snel mogelijk op.  

De belangrijkste taken zijn o.a.: 

• Plamuren van muren en plafonds 
• Plamuren van gyproc wanden 
• Opstoppen van gaten en scheuren in pleisterwerk 
• Verwijderen behangpapier 
• Afplakken  
• Schilderen  muren en plafonds 
• Schilderen van ramen en deuren 
• Herspuiten van radiatoren 
• Egaliseren van vloeren 
• Verwijderen en plaatsen vinyl  
• Plaatsen pictogrammen 
• … 

Indien noodzakelijk kan je ook gevraagd worden om andere taken op te nemen. 

 
 
Behoort tot de afdeling gebouwenbeheer (Gebouwenwerking). 

Rapporteert aan de ploegbaas. 

 
Vakman / Vakvrouw  schilder 
 
  
Opleiding: bij voorkeur technisch onderwijs niveau A2 schilder. 

Ervaring: 5 jaar is een pluspunt. 

 

 
Kernopdrachten:  

Graad 

Functietitel 

Doelstelling van de 
functie  

Plaats in het 
organigram 

Back up 

Functievereisten & 
weddeschaal 

Functie-inhoud 
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Uitvoeren werkopdracht 

Voert technische taken uit in overeenstemming met de planning en noden van de ploegbaas 
en de coördinator,  voornamelijk binnen jouw expertise.  Dit draagt bij tot het efficiënt 
functioneren van de werkzaamheden en interne organisatie van de gebouwenwerking.  

 

Gebruik vakmateriaal 

Maakt duurzaam gebruik van én draagt zorg voor het vakmateriaal dat ter beschikking wordt 
gesteld door de organisatie voor de goede uitvoering van de werkopdracht. 

Geeft tijdig aan wanneer extra vakmateriaal nodig is voor de uitvoering van de werkopdracht 
zodat dit tijdig besteld en/of aangeleverd kan worden. 

 

Opvolgen veiligheidsvoorschriften 

Houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften zoals het dragen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen zodat onnodige risico’s bij de uitvoering van de werkopdrachten 
vermeden worden. 

Fysieke kracht 

Je bent in staat om en hebt interesse voor het uitvoeren van fysiek belastend werk. 
Vaardigheden die verband houden met het vermogen om kracht uit te oefenen. 
Je beschikt over een goed uithoudingsvermogen. 
Je kan fysieke inspanningen leveren zonder buiten adem te raken. 
Je past de nodige hef- en tiltechnieken toe op een correcte manier. 

 

Informatie-uitwisseling 

Je informeert je directe ploegbaas over de (voortgang van) werkzaamheden en uitgevoerde 
werkopdrachten en vult hiertoe op correcte wijze de werkbonnen in (gebruikt materiaal, 
gewerkte uren, rijtijd…) ten einde een optimale en correcte informatiedoorstroming binnen 
de organisatie te verzekeren.  

 

Meldingsplicht 

Tijdens de uitvoering meld je tijdig eventuele problemen, vertragingen, nood aan extra hulp 
etc… zodat door de ploegbaas en/of het afdelingshoofd tijdig ingegrepen kan worden waar 
nodig.  

 

Gegevensbeheer 

Je draagt bij tot het gegevensbeheer van de specifieke dienst en zorgt voor de optimale 
informatiestroom hiervan binnen de organisatie. 
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Niet limitatieve opsomming van taken: 

• Plamuren van muren en plafonds 
• Plamuren van gyproc wanden 
• Opstoppen van gaten en scheuren in pleisterwerk 
• Verwijderen behangpapier 
• Afplakken  
• Schilderen  muren en plafonds 
• Schilderen van ramen en deuren 
• Herspuiten van radiatoren 
• Egaliseren van vloeren 
• Verwijderen en plaatsen vinyl  
• Plaatsen pictogrammen 
• … 

 

 
Belangrijkste interne interacties: Ploegbaas, coördinator & afdelingshoofd. 

Belangrijkste externe interacties: Huurders. 

 
Transparantie 
Participatie 
Verantwoordelijkheid 
Resultaatgerichtheid 
Coaching en begeleiding 
 

 
 
Organisatiecompetenties WoninGent 
Efficiënt werken 
Klantgerichtheid 
Samenwerken 
 
Functie specifieke competenties 
Nauwkeurig werken 
Taakuitvoering en werkorganisatie 
Technische vaardigheden beheersen  
Inzet 
 
Attitudes 
Betrouwbaar 
Zich flexibel opstellen 

 

 

Contacten 

Waarden 

Competentie-
profiel 
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