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FUNCTIEBESCHRIJVING 

1. Functiegegevens 

Functietitel:                                      WACHTER INTERIEUR 

Niveau B Rang Bv Deskundige B1-B2-B3 

Functiefamilie: Technische experten Functienummer: C10003 

2. Doel van de functie 

Bijstaan van eigenaars en beheerders van historisch waardevol patrimonium met raad en daad op basis van het 
uitvoeren van inspecties zodat zij hun erfgoedobject in goede conditie kunnen houden. 

3. Plaats in de organisatie 

Directie Cultuur 

C10 - Cel Monumentenwacht 

De eerste evaluator is het diensthoofd. 

Dit is geen leidinggevende functie. 

4. Basisresultaten van de functie 

1. Uitvoeren van kwaliteitsvolle inspecties van het aangesloten patrimonium zodat de staat ervan 
gedetailleerd in kaart gebracht wordt. Taken: 
- Onderzoeken van de algemene bewaringstoestand van historisch waardevolle interieurelementen ( 

onroerend en onroerend door bestemming), met inbegrip van de minder toegankelijke delen 
- Voorbereiden van offertes voor inspecties 

2. Uitvoeren van noodingrepen zodat gevolgschade minimaal gehouden wordt. Taken: 
- Uitvoeren van dringend onderhoud en/of noodzakelijke conserverende en exemplarische ingrepen in 

het interieur 

3. Opstellen van kwaliteitsvolle toestandsrapporten binnen de vooropgestelde termijn in het interprovinciale 
rapportsjabloon zodat het lid een duidelijk zicht krijgt op de toestand van zijn eigendom. Taken: 
- Opmaken van de toestandsbeschrijvingen van de geïnspecteerde objecten 
- Opmaken van aanbevelingen voor uit te voeren werken en onderhoud, voor behoud en conservatie 

4. Instaan voor een kwaliteitsvolle nazorg zodat het lid gestimuleerd wordt de aanbevelingen in het 
toestandsrapport ter harte te nemen. Taken: 
- Verstrekken van basisinformatie over instandhouding en onderhoud op basis van de vaststellingen 

tijdens de inspecties 
- Begeleiden van de eigenaars en/of beheerders in het onderhoud en de instandhouding 

5. Nodige competenties 

5.1. Vijf kerncompetenties 

Band met de werkgever Je functioneert zoals de werkgever dat verwacht en sluit je aan bij zijn missie, filosofie, 
engagement, sociale en ethische normen. 

cluster Houding aannemen 

Klantgericht zijn Je probeert op elk moment de behoeften, gevoeligheden en wensen van de interne en externe 
klant in te schatten. Je stemt je denken en handelen daarop af. 
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cluster Omgaan met mensen 

Verantwoordelijkheidsgevoel Je neemt steeds de verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en geeft hierin het goede 
voorbeeld. 

cluster Houding aannemen 

Creativiteit Je komt met vernieuwende en bruikbare oplossingen voor problemen of kansen in je functie. 
cluster Denken 

Welzijn, milieu, duurzaamheid Je houdt je aan de voorschriften rond welzijn op het werk, interne milieuzorg en duurzaamheid 
en je helpt mee om het WMD-beleid en de WMD-doelstellingen te realiseren. 

cluster Houding aannemen 

5.2. Tien functiespecifieke competenties 

Competenties gebonden aan de functiefamilie ‘technische experten’ 

Inzetten van vakkennis Je gebruikt gedetailleerde kennis en deskundigheid bij je taken en je neemt vlot nieuwe 
vakinformatie in je op. 

cluster Uitvoeren 

Initiatief nemen Je ziet regelmatig mogelijkheden om je functie beter in te vullen en je wacht niet om die kansen 
met beide handen aan te nemen. 

cluster Organiseren 

Zin voor kwaliteit Je streeft naar de hoogste nauwkeurigheid en kwaliteit bij de uitvoering van je opdrachten. 
cluster Uitvoeren 

Kritisch benaderen Je controleert kennis en informatie altijd op betrouwbaarheid en bruikbaarheid. 
cluster Denken 

Knelpunten ontleden Als je met een knelpunt te maken krijgt, bestudeer je dat eerst nauwkeurig om het op te lossen 
en in de toekomst te vermijden. 

cluster Denken 

De vijf extra competenties zijn: 

Communiceren Je gebruikt correcte, heldere taal bij je contacten met mensen en in allerhande media, in de stijl 
die de werkgever voorschrijft. Je kan naar die mensen ook goed luisteren. 

cluster Omgaan met mensen 

Samenwerken Je bent in staat om als volwaardig lid van een team te functioneren en je draagt effectief bij aan 
een gezamenlijk resultaat. 

cluster Omgaan met mensen 

Aanpassingsvermogen Je kan vlot omgaan met een veranderende omgeving, met nieuwe taken en 
verantwoordelijkheden, met nieuwe mensen, met nieuwe werkwijzen. 

cluster Omgaan met mensen 

Praktisch denken Je hebt inzicht in de praktische kant van het werk. Je weet voldoende wat je zelf kan op dat 
gebied. 

cluster Denken 

Zelforganisatie Je kan je eigen taakuitvoering zodanig organiseren dat je de afgesproken resultaten op tijd en 
kwaliteitsvol behaalt. 

cluster Organiseren 

5.3. Technische competenties 

Word basis voor indiensttreding 

Outlook basis voor indiensttreding 

Veiligheid op de werf specialist na indiensttreding 

6. Vereiste specifieke kennis en vaardigheden 

Je hebt voldoende vakkennis van materialen, uitvoeringsmethoden, beheer en conservering van historische 
interieurelementen. 

Je hebt een basishandigheid om kleine herstellingen te kunnen uitvoeren. 

Je neemt snelle en efficiënte beslissingen op een zelfstandige manier 
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Je hebt praktische kennis van ICT-toepassingen. 

Je kunt zowel mondeling als schriftelijk een boodschap duidelijk, volledig en overtuigend overbrengen. 

Je kunt je communicatie goed afstemmen op elke afzonderlijke situatie en hebt oog voor discretie. 

7. Functiespecifieke selectievoorwaarden 

7.1. Voorwaarden voor kandidaten via aanwerving:  

1. Diplomavoorwaarde: - Academische of professionele bachelor 
kunstwetenschappen of 

- Academische of professionele bachelor conservatie 
en restauratie 

2. Ervaringsvoorwaarde: Geen ervaringsvoorwaarde 

7.2. Voorwaarden voor kandidaten via bevordering: 

1. Diplomavoorwaarde: Geen diplomavoorwaarde 

2. Ervaringsvoorwaarde: Geen ervaringsvoorwaarde 

7.3. Voorwaarden voor kandidaten via interne mobiliteit: 

1. Diplomavoorwaarde: Geen diplomavoorwaarde 

2. Ervaringsvoorwaarde: Geen ervaringsvoorwaarde 

7.4. Bijkomende voorwaarden voor alle kandidaten: 

- uiterlijk op de aanstellingsdatum in het bezit zijn van een rijbewijs B 
- je hebt affiniteit met het specifieke karakter van monumenten 
- je hebt een goede algemene fysieke conditie (geen hoogtevrees noch claustrofobie) 
- je bent bereid tot avond- en weekendwerk 
- relevante praktijkervaring al dan niet in de vorm van een opleiding is een pluspunt 

8. Functiewaardering 

Autonome beslissingsbevoegdheid: hoog, organisatie en planning van inspecties en diensten.  

Verantwoordelijkheid: hoog, verantwoordelijk voor alle aangesloten objecten binnen een sector van de provincie.  

Interne en externe contacten: hoog, het eerste aanspreekpunt van de aangesloten leden in zijn/haar sector. 

9. Datum opmaak: 18/01/2016 

10. Datum goedkeuring: 5/10/2016 Goedkeuring vanwege de Provincieraad 

 


