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

 DIRECTEUR-INGENIEUR INVESTERINGEN 
KNELPUNTFUNCTIE 

 
 

Afdeling:   Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen         
Beleidsdomein:   Mobiliteit en Openbare Werken  
Niveau:    A2       
Graad:    Directeur-ingenieur                      
Standplaats:   VAC Brugge       

 
Vacaturenummer: req7320 

 

 
 

1.  Functiecontext 
  
Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert ongeveer 7000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 7700 
km fietspaden.  
 
De afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen is verantwoordelijk voor het aanleggen, onderhouden 
en beheren van de gewestwegen, fietspaden en autosnelwegen in de provincie West-Vlaanderen. 
 
De afdeling bestaat uit 2 grote pijlers waarvan één de pijler Investeringen is. De pijler Investeringen 
bestaat uit volgende personeelsleden / teams: 

- Een team van projectmanagers, adviseur werfuitvoering, werfleiders en werfcontroleurs die 
samen instaan voor de opmaak van de investeringsbestekken, de uitvoering ervan en de 
opvolging van de werken van begin tot einde. 

- Een team Elektrische Weginstallaties (EW) met projectingenieurs EW en werfcontroleurs EW dat 
instaat voor alle investeringen en onderhoudswerken aan de openbare verlichting, de 
verkeerslichten, de voedingskasten, … 

- Een team Verkeer en Signalisatie dat instaat voor de opmaak van (werf)signalisatieplannen, 
ondersteuning en hulp biedt rond verkeersveiligheid en verkeerskundige vraagstukken, 
voorstellen doet voor kleine ingrepen om de verkeersveiligheid te verbeteren, … 

 
De directeur-ingenieur investeringen coördineert de realisatie van alle investeringsprogramma’s 
(investeringen, doorstroming, gevaarlijke punten, …). 
 
De directeur-ingenieur investeringen maakt deel uit van het managementteam van de afdeling en 
rapporteert rechtstreeks aan het afdelingshoofd. 
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2.  Je takenpakket 
 
Je begroot het G.I.P. voor de afdeling en bent verantwoordelijk voor de realisatie daarvan. Je coördineert 
de operaties van de pijler investeren en staat in voor het toekennen van de nodige mensen en middelen 
voor de realisatie van de projecten. Je bewaakt het goed verlopen van het proces Investeren en de 
ondersteunende processen en lost knelpunten op, of escaleert deze naar de Stuurgroep Investeren. Je 
implementeert de strategie van de organisatie in jouw pijler en draagt het management van de afdeling 
uit. 
 
 

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

 
3.1. Formele deelnemingsvoorwaarden:  
 

Statutaire deelnemingsvoorwaarden via horizontale mobiliteit 
 

Je bent (statutair) ambtenaar in rang A2 of een hogere rang binnen het Agentschap Wegen en 
Verkeer. 

 
Of  je bent (contractueel) tewerkgesteld in een betrekking met een salarisschaal van rang A2 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  
 

 
 
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. 
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De functie van directeur-ingenieur investeringen is een knelpuntfunctie4 - voor deze vacature geldt 
een afwijking van de diplomavoorwaarde voor projectmanager5: je hebt een masterdiploma in de 
industriële wetenschappen of een diploma van industrieel ingenieur.6 

 
Je werkervaring 
 

- Minimum 6 jaar relevante ervaring op het gebied van infrastructuurwerken (wegenbouw) binnen 
een overheidscontext, bij voorkeur binnen de thema’s mobiliteit, openbare werken of omgeving. 

- Minimum 6 jaar ervaring in het leidinggeven aan een team van medewerkers. 

 
3.2. Competenties en bijkomende verwachtingen 
 

Je technische competenties 
 

- Je hebt kennis van de wet- en regelgeving: wetgeving op de overheidsopdrachten, 
Standaardbestek 250, verkeersreglementering, stedenbouw, e.a. 

- Je beschikt over de nodige kennis van de courante informaticatoepassingen.  
- Je hebt kennis van werking van de overheid: 

- algemene kennis van de regelgeving die van belang is voor de uitvoering van de 
opdrachten van de afdeling; 

- gelet op de vele contacten met overheden is een kennis van de structuren en 
bevoegdheden van deze overheden wenselijk. 

- Je hebt kennis over het investeringsproces, begroting (investeringsprogramma, vastleggingen, …). 
- Je hebt ervaring met projectmanagement. 
- Je hebt kennis van de belangrijkste basisprincipes en methodieken inzake leidinggeven en past 

deze toe in de dagdagelijkse praktijk.  

 
Je persoonsgebonden competenties  

 
● verantwoordelijkheid nemen  

Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie. 
Niveau 2 - Handelt in het belang van de organisatie 
 

● samenwerken 
Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van 
persoonlijk belang is. 
Niveau 2 – Stimuleert de samenwerking binnen zijn entiteit, werkgroepen of projectgroepen 
 

● innoveren 
Vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan 
toekomstige uitdagingen. 

 
4
 ministerieel besluit - vaststelling van de knelpuntfuncties binnen de diensten van de Vlaamse overheid (15 januari 

2021) -  lijst met knelpuntfuncties 
5
 art. VI 3 quater VPS 

6
 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/personeel/rekrutering-en-selectie/knelpuntfuncties#overzicht
https://overheid.vlaanderen.be/BVR_Deel06-T1-T2-T3#titel-1-algemene-bepalingen
https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
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Niveau 2 - Werkt actief mee aan het vernieuwen van de werking van de entiteit 
 

● visie 
Feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid ontwikkelen. 
Niveau 2 – Betrekt brede (maatschappelijke, technische …) factoren bij zijn aanpak 
 

● klantgerichtheid 
Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie 
onderkennen en er adequaat op reageren. 
Niveau 2 - Optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders 
 

● richting geven 
Aansturen en motiveren van medewerkers zodat ze hun doelstellingen en die van de entiteit kunnen 
realiseren, zowel individueel als in teamverband. 
Niveau 2 - Geeft richting op het niveau van processen en structuren 
 

● coachen 
Anderen ondersteunen en begeleiden zodat ze zich professioneel en persoonlijk kunnen ontwikkelen en 
de effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhoogt. 
Niveau 2 – Ondersteunt anderen bij de ontwikkeling van vaardigheden en gewenst gedrag 
 

● delegeren 
Taken en verantwoordelijkheden doorgeven, rekening houdend met de competenties, interesses, ambitie 
en ontwikkeling van medewerkers. De gedelegeerde taken opvolgen. 
Niveau 1 - Delegeert duidelijk afgelijnde taken 
 
Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid vind je op 
https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid   
 
 

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 17 juli 2022 via de online sollicitatielink die je kan terugvinden in het online 
vacaturebericht7.  
 

 
7

 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. 

https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid
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6. Selectieprocedure8 
 

● 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 kan digitaal 
plaatsvinden. 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. 

● Je wordt overgeplaatst in de graad van directeur-ingenieur (rang A2) met de bijbehorende 
salarisschaal A221. Je aanvangssalaris bedraagt minimaal 5775,99 € maandelijks brutoloon. 

● 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 6 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 

 

 
8
 Conform het VPS kan het principe van het niet-nodeloos hertesten worden toegepast in de selectieprocedure. 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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Claire Verlinde 
HR-partner  
Tel: 0494/134939 
E-mail: claire.verlinde@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 
 

 
 
 

http://www.bouwmeeaanvlaanderen.be/
http://www.wegenenverkeer.be/

