
    Infobrochure 

OCMW Temse werft aan in vast dienstverband: 

Technisch medewerker – elektricien (C1-C3) 

Voltijds – contractueel 

Het OCMW 

Het OCMW-Temse omvat naast haar uitgebreide centrale diensten (personeelsdienst, financiële 

dienst, dienst facility technische dienst, …) en sociale diensten (algemeen, rechtshulp en 

schuldbemiddeling, gezinszorg, poetsdienst, klusjesdienst, LOI, onderwijsopbouwwerk, 

projectwerking) tevens 3 residentiële ouderenvoorzieningen met een centrale keuken in eigen 

beheer en een lokaal dienstencentrum. 

De jobinhoud 

Instaan voor een verzorgde, onderhouden en veilige infrastructuur en accommodatie ten bate van 

alle bewoners  en het personeel, met voorname focus op de elektrische infrastructuur. Dit zowel in 

de woonzorgcentra als in de burelen van de centrale administratie. 

De functie-inhoud 

- t.a.v. leveranciers en personen in externe instanties : 

 verleent binnen het kader van zijn specifieke beroepsdiscipline – elektriciteit - bijstand bij 

de wettelijk verplichte periodieke onderzoeken van de in de diverse OCMW-diensten en -

instellingen voorhanden zijnde technische installaties (incl. branddetectie) door een 

bevoegd controleorganisme 

 kan door het diensthoofd technische dienst of zijn aangestelde worden belast met aan 

zijn/haar functie verbonden taken in de DGAT klusjesdienst. 

- t.a.v. medewerkers en collega's van de eigen dienst en andere diensten/instellingen : 

 samenwerking en collegialiteit 

 respect ten opzichte van het ter beschikking gestelde materiaal 

 snelle en correcte informatieuitwisseling 

 toezicht arbeiders en hulparbeiders inzake elektriciteit 

- t.a.v. leidinggevende : 

 rapportering van uitgevoerde opdrachten en signaalfuncties (defecten waarvoor niet zelf 

kan worden ingestaan, problemen, tekorten materiaal, ...) 

 advies bij materiaalkeuze 

 tijdig en correct invullen van de werkbonnen 

 inschakeling in een 24u wachtsysteem 

 

 

 



Functiespecifiek profiel  

- Kennis : 

 goede beroepskennis inzake elektriciteit 

 bereid zijn om binnen de kortst mogelijke tijd noodzakelijke bijkomende technische 

kennis op te doen 

- Vaardigheden : 

 kunnen berekenen van hoeveelheden benodigd materiaal 

 zelfstandig, ordelijk en nauwkeurig kunnen werken 

 inzicht hebben in de organisatie van de opgelegde taken 

 kunnen werken in georganiseerd verband en leiding kunnen aanvaarden 

 getuigen van een logisch denkvermogen en problemen zelfstandig en met inzicht kunnen 

oplossen 

- Attitudes : 

 verantwoordelijkheidszin en zin voor initiatief (met hart en ziel betrokken zijn) 

 bekommernis voor eigen en andermans veiligheid 

 zorgzaam omspringen met materiaal 

 openstaan voor nieuwe technieken (voortdurend in beweging blijven) 

 bereidheid om ook buiten de normale werkuren te werken (inschakeling wachtsysteem) 

 bereidheid tot regelmatige bijscholing 

 klantgedreven 

 samenwerkingsgericht 

De voornaamste toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: 

- in het bezit zijn van een diploma of studiegetuigschrift van minstens hoger secundair 

onderwijs of daarmee gelijkgesteld in een elektrotechnische richting of daarmee 

gelijkgesteld; 

- in het bezit zijn van een rijbewijs B 

- Laatstejaarsstudenten kunnen zich eveneens kandidaat stellen mits het voorleggen van een 

studiebewijs en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum 6 maanden zullen 

deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Uiterlijk op de datum 

van hun aanstelling bij het OCMW leveren ze het bewijs dat ze aan de diplomavereiste 

voldoen. 

Aanbod 

- Salaris conform de C1-C3 barema’s, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering 

- Een interessante verlofregeling 

- Loonsimulatie voor een gehuwd persoon met één kind ten laste: 

o 0 jaar ervaring: € 1989,94 bruto, € 1604,27 netto 

o 6 jaar ervaring: € 2233,97 bruto, € 1664,74 netto 

o 12 jaar ervaring: € 2434,79 bruto, € 1715,69 netto 

Reeds gepresteerde nuttige diensten in andere openbare besturen of overheidsinstellingen tellen 

onbeperkt mee voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit (trap weddeschaal).  

Functierelevante ervaring bij een andere overheid, telt ook mee voor schaalanciënniteit (of men 

start in C1 of al onmiddellijk in C2 of C3). 



Gepresteerde nuttige diensten in de private sector (of als zelfstandige), kunnen tot een maximum 

van 12 jaar worden meegeteld voor de berekening van de geldelijke startanciënniteit (trap 

weddeschaal).  

Voor een persoonlijke loonsimulatie mail naar personeelsdienst@ocmwtemse.be  

Tewerkstellingsplaats: Dienst facility, technische dienst te OCMW Temse 

Verloop solliciteren 

1. Schriftelijk gedeelte (24/40), gaat door op 25 juni 2018 

a) gevalstudie : (10/20) 

de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie die zich tijdens de latere 

uitoefening van de functie kan voordoen.  De totale context van de problematiek wordt 

uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat tracht, aan de hand van een verslag een 

oplossing uit te werken en voor te leggen 

b) vakkennis : (10/20) 

2. Praktisch gedeelte (18/30), gaat door op 20 juli 2018 

situatieproef : een technische beoordeling van een uitgevoerd werk, alsmede de verbetering 

ervan, waardoor de grondige stielkennis van de kandidaat blijkt 

3. Mondeling gedeelte (18/30), gaat door op 20 juli 2018 

evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke 

vereisten van de functie, evenals van zijn organisatievermogen en zijn sociale vaardigheden. 

Om te slagen dien je 60% te halen. Elk onderdeel is eliminerend. 

Op woensdag 13 juni 2018 zal u schriftelijk verwittigd worden of uw kandidatuur al dan niet werd 

aanvaard.  

Vermits de functie momenteel effectief vacant is, zal de OCMW-raad -op basis van een vergelijking 

van de titels en verdiensten- één van de geslaagde en geschikt bevonden kandidaten onmiddellijk 

aanstellen met een contract van onbepaalde duur tijdens de zitting van 7 augustus 2018.  

Alle andere geslaagde kandidaten zullen opgenomen worden in een wervingsreserve met een 

geldigheidsduur van 2 jaar, verlengbaar tot 5 jaar.  

Clausule tweede oproep: 

In geval van onvoldoende geldige kandidaturen bij het afsluiten van de kandidatuurstelling kan de 

aanstellende overheid opteren om een nieuwe oproep te doen om zo het aantal potentiële 

kandidaten te verhogen. De reeds ingediende kandidaturen worden hiervan op de hoogte gesteld. 

Deze infobrochure geldt als eerste kennisgeving van de data van de selectieprocedure. 

Hoe solliciteren? 

De kandidaatstellingen worden gericht aan OCMW-Temse, t.a.v. de Voorzitter, dhr. Werner 

Maerevoet. Kouterstraat 1, 9140 Temse of info@ocmwtemse.be met vermelding van “kandidatuur 

technisch medewerker - elektricien” 

Bezorg ons uiterlijk tegen 6 juni 2018 een CV, motivatiebrief, kopie van een relevant diploma, 

uittreksel uit het strafregister en kopie van het rijbewijs (datum poststempel of e-mailbericht telt). 
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