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

 PROJECTINGENIEUR ELEKTRISCHE WEGINSTALLATIES 
 

Afdeling:   Wegen en Verkeer Antwerpen         
Beleidsdomein:   Mobiliteit en Openbare Werken  
Niveau:    A        
Graad:    Adjunct van de directeur                      
Standplaats:   VAC Antwerpen         

Vacaturenummer: req7234 
 

 
 

1.  Functiecontext 
  
Onze wegen verbinden alles met iedereen. Waar je ook rijdt, wandelt of fietst, wie je ook bent, de weg 
brengt ons samen.  
Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert haar 7000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 7700 km 
fietspaden dan ook met hart en ziel. Om kort op de bal en het terrein te kunnen spelen hebben we een 
afdeling in elke Vlaamse provincie. 
 
 

2.  Je takenpakket 
 
Als projectingenieur elektrische weginstallaties leid je projecten in verband met elektrische 
weginstallaties. Enkele projecten zijn bv. vernieuwingen van verkeerslichten naar LED, slimmere 
verkeerslichten, vernieuwing van voedingscabines, …  
Ook het implementeren van nieuwe technieken in verband met elektrische weginstallaties behoort tot je 
takenpakket. 
Tot slot is het team elektrische weginstallaties ook verantwoordelijk voor het onderhoud van bestaande 
installaties. 
 
Je begeleidt de projecten van A tot Z: analyseren van problemen/behoeftes, opstellen van projectplan, 
opvolgen en eventueel mee uitvoeren van het project, leiden van werfcontroleurs, rapporteren, … Je 
waakt erover dat de nodige budgetten aanwezig zijn en volgt deze nauwgezet op. 
Je bent de link tussen verschillende teams en partners, zowel intern als extern, en overlegt regelmatig 
met de projectpartners. 
 
Je werkt hiervoor samen met je collega-projectingenieur en coacht en begeleidt een aantal 
werfcontroleurs die de werken opvolgen.  
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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 A1 (adjunct van de directeur) of een hogere rang binnen 
het Agentschap Wegen en Verkeer. 

 
Of  je bent (contractueel) tewerkgesteld in een betrekking met een salarisschaal van rang A1 (adjunct 

van de directeur) 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 beschikt over een masterdiploma Verkeerskunde.4 

 
Je werkervaring 
 
Je hebt minstens 6 jaar relevante ervaring met elektrische weginstallaties.  

 
Bijkomende voorwaarden  

 
     Je hebt een rijbewijs B.  
 

 
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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3.2. Competenties en bijkomende verwachtingen 
 

Je technische competenties 
 
Je hebt aantoonbare kennis van elektrische weginstallaties, de methodologie voor het uitvoeren 
van studies en de wet en regelgeving die betrekking heeft op de functie (overheidsopdrachten, 
vergunningen, ...).  
 
Je bent bovendien in het bezit van een BA5-attest. 

 
Bijkomende verwachtingen 

 
     Je bent bereid om ingezet te worden in een permanentiewachtdienst (24 op 24 uur) met het oog op 

dringende interventies (overuren, nacht- en weekendwerk in een beurtrol waarvoor compensatie 
voorzien is).  

 
Je persoonsgebonden competenties  
 
● Verantwoordelijkheid nemen  
Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie. 
Niveau 2 - Je 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 - Je stimuleert de samenwerking binnen het team en de afdeling  

 
● Oordeelsvorming 

Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende 
relevante informatie 
Niveau 2 - Legt verbanden en ziet oorzaken 

 
● Innoveren 
Vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan 
toekomstige uitdagingen. 
Niveau 2 - Werkt actief mee aan het vernieuwen van de werking van de entiteit 

 
● 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 
 
● Voortgangscontrole 
Bewaken van de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega’s of 
medewerkers 
Niveau 2 – Bewaakt de voortgang van het eigen werk en dat van anderen. 
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● Richting geven 
Aansturen en motiveren van medewerkers zodat ze hun doelstellingen en die van de entiteit 
kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband. 
Niveau 1 - Geeft richting op het niveau van taken en de uitvoering daarvan 
 
● 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 2 – Coördineert het eigen werk en dat van anderen 

 
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 
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 kan digitaal 
plaatsvinden. Deze fase is eliminerend. 

 

 
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. 

https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid
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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 adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende 
salarisschaal A111. Je aanvangssalaris bedraagt minimaal 3.538,15 € 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 

 
Els Muyldermans 
Teamverantwoordelijke EW 
Tel: 0473 73 09 00 
E-mail: els.muyldermans@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 

 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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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/

