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Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in statutair dienstverband (via horizontale mobiliteit voor 
personeelsleden van AWV): 
 

WERFCONTROLEUR ELEKTROMECHANISCHE INSTALLATIES 
SPECIALISATIE: VERKEERSMANAGEMENT- EN 

HANDHAVINGSTECHNIEKEN (VMHS) 
 

Afdeling:   Verkeer, Wegsystemen en Telematica    
Beleidsdomein:   Mobiliteit en Openbare Werken  
Niveau:    C  
Graad:    Technicus                
Standplaats:  VAC Gent, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82,  

9000 Gent (op wandelafstand van station Gent Sint-Pieters)   
  

Vacaturenummer: req6738 
 

 
 

1.  Functiecontext 
  
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beheert ongeveer 7000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 
7700 km fietspaden. AWV staat in voor het aanleggen, onderhouden en beheren van de Vlaamse 
gewest- en autosnelwegen. Het Agentschap is ook bevoegd voor de veiligheid en het comfort van de 
weggebruikers. 
  
De afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica (VWT) ondersteunt AWV door de realisatie, het beheer 
en het onderhoud van de elektromechanische en telematicatoepassingen langs wegen, zoals 
telematicacommunicatienetwerken, camera’s langs autosnelwegen, dynamische route-
informatiepanelen, roodlicht-/snelheidscamera’s, trajectcontrole, enz. 
Daarnaast  wil VWT een toonaangevend kenniscentrum zijn op het vlak van verkeerskunde, 
elektromechanica en telematica. Voor deze kennisgebieden ondersteunt zij mee het beleid, bouwt zij 
expertise op en stelt zij deze expertise ter beschikking van zowel interne als externe klanten. 
 
Je komt terecht in het team Verkeersmanagement- en handhavingssystemen (VMHS), dat actief is op de 
domeinen verkeersmanagement en -handhavingssystemen en/of intelligente transportsystemen. 
 
In het domein verkeershandhavingssystemen zijn de 'klanten' of partners in eerste instantie de politie 
en de lokale besturen. Enkele sprekende voorbeelden van toepassingen in dit domein zijn: roodlicht- en 
snelheidscamera's, trajectcontrole, ANPR-installaties, Weigh-in-Motion, installaties die de 
tussenafstanden van vrachtwagens controleren, vrachtwagensluizen, semi-vaste flitspaal ter hoogte 
van werven, aswegers,… 
 
Onder het domein verkeersmanagementsystemen vallen de ITS-systemen. Intelligente 
transportsystemen (ITS) zijn een geheel van informatie- en communicatietechnologieën om het verkeer 
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veiliger en efficiënter te maken. ITS-infrastructuur omvat zowel systemen voor detectie als systemen 
om het verkeer te informeren en te sturen. In het domein van intelligente transportsystemen is de 
partner in eerste instantie het Vlaams Verkeerscentrum. Enkele voorbeelden van toepassingen op 
snelwegen zijn: verkeersdetectiesystemen op basis van inductieve lussen, CCTV- en incident-detectie-
camera's, en verkeersmanagement met behulp van dynamische borden. Een belangrijke toepassing op 
de gewestwegen zijn de dynamische Zone-30 borden ter hoogte van scholen. 
 
Het team bepaalt mee het beleid op de beide vlakken, ze werken de nodige studies uit, besteden 
contracten aan en realiseren en beheren de installaties en projecten. Het team staat eveneens in voor 
het onderhoud van de installaties en de inspecties. 
 
Het team VMHS is actief in de 5 provincies van Vlaanderen. Je werkzaamheden zullen zich vooral 
situeren in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Een uitbreiding van dit werkingsgebied is evenwel 
mogelijk, waarbij we op het niveau van het team maximaal trachten om reistijden te beperken of zelfs 
te reduceren, waar haalbaar. 
 
 

2.  Je takenpakket 
 
Als werfcontroleur van het team Verkeersmanagement en -handhavingssystemen, bestaat jouw 
hoofdtaak uit het opvolgen van aannemingen met firma’s die werken in opdracht van de afdeling.  
Centraal in de projecten staan moderne en nieuwe technieken, zoals ANPR-installaties, trajectcontrole, 
CCTV- en incident-detectie-camera's, enz. 
 
Tot jouw takenpakket behoort o.a.:  

- het toezicht op de correcte uitvoering van de werkzaamheden van de aannemer, in het kader 
van door de klant goedgekeurde ontwerpen, in één of meerdere van de werkgebieden van het 
team Verkeersmanagement- en handhavingssystemen, 
- het overleg met klanten, 
- de technische ondersteuning en coördinatie van de verschillende betrokken aannemers, 
- het onderhandelen met aannemers, nutsbedrijven, adviesbureaus,      
- de administratie verbonden aan de controletaken en de inventarisatie en beheer van de 
installaties die je opvolgt d.m.v. het gebruik van de verschillende applicaties en de IT-omgeving.      

In jouw functie is goed organiseren en communiceren belangrijk. Het is een uitdaging om het overzicht 
te bewaren over de verschillende werven die gelijktijdig in verschillende fases van uitvoering zitten, en 
om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen steeds op de hoogte zijn van de stand van zaken. 
Gegevens verzamelen en beheren, hierover rapporteren en informeren van klanten en collega’s is een 
belangrijk onderdeel van jouw takenpakket. In een vakgebied waar steeds nieuwe technologieën en 
toepassingen ontwikkeld worden, spreekt het voor zich dat je je kennis up-to-date houdt. 
 

 

3. Profiel  
 
Op uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden: 

 
3.1. Formele deelnemingsvoorwaarden:  
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Statutaire deelnemingsvoorwaarden via horizontale mobiliteit 
 

Je bent (statutair) ambtenaar in rang C1 of een hogere rang binnen het Agentschap Wegen en 
Verkeer. 

 
Of  je bent (contractueel) tewerkgesteld in een betrekking met een salarisschaal van rang C1 en met 

een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie binnen het 
Agentschap Wegen en Verkeer én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene 
bekendmaking1. 

 
Of  je bent (contractueel) tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde 

rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) 
binnen het Agentschap Wegen en Verkeer en hebt een vrijstelling2 voor het generieke gedeelte 
bij aanwerving voor de graad van deze vacature (VPS art. III 22).  

 
Je diploma3  

 
Je bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs in een technische richting 4 

 
Je werkervaring 
 
Je hebt minstens 4 jaar werkervaring in het opvolgen van aannemingen in het kader van 
overheidsopdrachten, meer bepaald in het vakgebied elektromechanische installaties. 

 
3.2. Competenties en bijkomende verwachtingen 
 

Je technische competenties 
 

- Je hebt minimum een basiskennis van elektriciteit en mechanica. 
- Je hebt een basiskennis van netwerken en het sturen en beheren van installaties via een 

netwerk. 
- Je hebt interesse in verkeersmanagment- en handhavingssystemen, zodat de materie snel eigen 

wordt gemaakt. 
- Je kan vlot werken met de courante PC-toepassingen (Microsoft office, Google apps). 
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 
- Je bent in het bezit van een BA5-attest (of je bent bereid dit snel te verwerven). 

 

 
1 Contractuele selectieprocedures werden algemeen bekend gemaakt indien ze gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad 
en/of de website van de VDAB en/of de website van Jobpunt Vlaanderen (tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014), op de 
website van VDAB (tussen 1 november 2014 en 31 december 2017), op de website van de VDAB en/of 
www.werkenvoorvlaanderen.be (vanaf 1 januari 2018).  Voor de contractuele personeelsleden die vóór hun indiensttreding of 
overheveling geslaagd zijn voor een selectie bij een andere overheid moet de contractuele selectieprocedure vanaf 1 januari 
2006  bekend gemaakt zijn op de website van Selor, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de VDAB of Jobpunt 
Vlaanderen  (VPS art. III 31).   
2 Je hebt die vrijstelling behaald naar aanleiding van een selectieprocedure binnen de diensten van de Vlaamse overheid. 
3 Heb je je diploma in het buitenland behaald? Dan heb je ook een erkenning van niveaugelijkwaardigheid nodig. Je kunt deze 
aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric. 
Heb je je diploma niet in het Nederlands behaald? Dan moet je ook geslaagd zijn voor een taalexamen bij Selor. 
4 Of een ander diploma of getuigschrift (binnen het gevraagde studiegebied) dat toegang geeft tot dit niveau binnen de 
Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je op: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02 

https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
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Bijkomende verwachtingen 

Je bent bereid om nu en dan ’s nachts aanwezig te zijn op werven in uitvoering. Hiervoor ontvang 
je een nachttoelage en overuren worden gecompenseerd of uitbetaald. 

 
Je persoonsgebonden competenties  

 
- verantwoordelijkheid nemen  

Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie. 
Niveau 1 - Neemt verantwoordelijkheid voor zijn werk 
 
- assertiviteit 
Voor zijn mening of belang opkomen met respect voor anderen, zelfs als de omgeving druk 
uitoefent om dat niet te doen. 
Niveau 1 – Geeft zijn standpunten weer, geeft zijn grenzen aan (reactief) 

 
- samenwerken 
Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen 
van persoonlijk belang is.  
Niveau 1 – Informeert, pleegt overleg en werkt mee 

 
- klantgerichtheid 

Zich op onderbouwde wijze tijdig en eenduidig uitspreken over welk standpunt wordt ingenomen of 
welk actie wordt ondernomen. 
Niveau 1 - Neemt beslissingen met een beperkt risico na afweging van alle relevante aspecten 
 
- analyseren 

Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende 
relevante informatie. 
Niveau 1 - Ziet de essentie van het probleem 

 
- flexibiliteit 
Zijn werkwijze, aanpak of stijl veranderen om doelen te bereiken. In verschillende situaties of ten 
aanzien van verschillende personen op een efficiënte wijze zijn gedrag kunnen aanpassen. 
Niveau 1 – Past zijn aanpak of gedrag aan als de concrete situatie dat vereist 

 
- zorgvuldigheid 

Handelen met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten. 
Niveau 2 - Blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren 
 
- plannen en organiseren 
Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven 
om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken. 
Niveau 1 - Plant en organiseert zijn werk effectief 

 
Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid vind je op 
https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid   
 
 

https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid
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4. Toelatingsvoorwaarden 
 
Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:  
 

1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;  
2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;  
3. Je bent medisch geschikt voor deze functie;  
4. Je ben geslaagd voor de selectieprocedure. 

 
5. Hoe kan je solliciteren? 
 
Solliciteren kan tot en met 3 juni 2022 via de online sollicitatielink die je kan terugvinden in het online 
vacaturebericht5.  
 

6. Selectieprocedure6 
 

• Fase 1: Screening op basis van de formele deelnemingsvoorwaarden. Deze fase is eliminerend. 
 

• Fase 2: Screening op basis van sollicitatiedossier (motivatie, relevante ervaring, technische 
competenties, kennis van de organisatie, …). Deze fase is eliminerend. 

 
• Fase 3: Een selectiegesprek (bestaande uit een functiegericht, inhoudelijk gedeelte en een 

competentiegericht luik) met de wervende entiteit en selectiedeskundige(n), vaktechnische case 
en computergestuurde test(en), waaronder een persoonlijkheidsvragenlijst. 
Deze fase is eliminerend. 

 
Indien er na de screening op basis van de formele deelnemingsvoorwaarden of het sollicitatiedossier 
slechts één kandidatuur per vacature overblijft, kan de wervende entiteit de beslissing nemen op basis 
van het sollicitatie- en het personeelsdossier.  
 
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 
Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht 
geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.  
 
We voorzien redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb 
je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg 
mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon onderaan vermeld in de vacature. We 
zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie. 

 
7. Aanbod  
 

• Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een 
permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. 

 
5 Als je niet de mogelijkheid hebt om je kandidatuur digitaal door te sturen kan je deze ook per post bezorgen ter attentie 
van: Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Organisatie, Team HRM, Koning Albert II - laan 20 bus 2, 1000 
Brussel. 
6 Conform het VPS kan het principe van het niet-nodeloos hertesten worden toegepast in de selectieprocedure. 
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• Je wordt overgeplaatst in de graad van technicus (rang C1) met de bijbehorende salarisschaal 
C121. Je aanvangssalaris bedraagt minimaal € 2.152,45. 

• De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing. 

• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning betreft onder meer 
door ons digitaal leerplatform. Je eerste 4 maanden vormen een proefperiode met individueel 
opleidingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar 
in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.  

 
Meer informatie over deze financiële en sociale voordelen kan je terugvinden via de website 
www.werkenvoorvlaanderen.be. 
 

8. Meer weten? 
 
Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met 

 
Pieter Verlé  
Projectingenieur EM, pijler VMHS 
Tel: 09 276 27 79 
E-mail: pieter.verle@mow.vlaanderen.be  

 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden en selectieprocedure kun je contact opnemen 
met  

 
Yasmine Bauters 
Intern consultant HRM – selectiedeskundige, afdeling Organisatie  
Tel. : 02 553 72 63 
E-mail: yasmine.bauters@mow.vlaanderen.be  

 
 

 

Wil je op de hoogte blijven van de vacatures bij Mobiliteit en Openbare Werken?  
 

Surf naar www.bouwmeeaanvlaanderen.be  of de vacaturesite van de Vlaamse overheid 
www.werkenvoorvlaanderen.be. 

 
Voor inhoudelijke informatie over onze activiteiten kan je terecht op 

www.wegenenverkeer.be 
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