
Functiebeschrijving: polyvalent technisch medewerker metaalbewerker (m/v/x) 

 Departement Facility Management 

Graad 

deskundig medewerker (m/v/x) 

Functie 

metaalbewerker (polyvalent technisch medewerker) (m/v/x) 

 

Plaats in het organogram 

De Stad Gent werkt met meer dan 6.000 mensen aan een optimale dienstverlening voor een open, solidaire, 

wijze en kindvriendelijke stad. Heb je zin om je dagelijks in te zetten voor de Gentenaars en je DNA te laten 

versmelten met dat van de stad? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-

privébalans en een vernieuwende blik op de toekomst. 

Functie-inhoud 

Als polyvalent technisch medewerker is het jouw taak om opdrachten binnen jouw expertisegebied als 

metaalbewerker uit te voeren. Je kerntaken zijn:  

▪ Je plaatst en herstelt hang- en sluitwerk (ramen en deuren).  

▪ Je herstelt en vernieuwt metalen onderdelen in gebouwen.  

▪ Je bereidt de opdrachten voor:  

- Je neemt de maten van de nieuwe of de te herstellen constructies en tekent deze op.  

- Je maakt een constructieschets op indien nodig.  

- Je bepaalt het materiaal (zowel ferro als non-ferrometalen) waarin de constructie moet worden 

gemaakt.  

- Je zaagt het materiaal op maat en verwerkt dit in het atelier of ter plaatse. Je bedient zelfstandig de 

nodige metaalbewerkingsmachines (slijpbank, plooibank, zaagmachine, draaibank, freesmachine,…) en 

lasapparatuur (van autogeen lassen tot elektrisch lassen, TIG lassen en MIG/MAG lassen).  

- Je stelt de verschillende onderdelen van de constructie klaar voor het transport.  

▪ Je zorgt voor de plaatsing van de nieuwe constructie of de vervanging van reeds bestaande constructie:  

- Je demonteert de te vervangen constructie.  

- Je brengt de te installeren constructie ter plaatse. Indien nodig help je bij het lossen van 

vrachtwagens.  

- Je monteert de te installeren constructie en kijkt na of deze op een vakkundige manier is geplaatst.  

▪ Je onderhoudt ateliers, machines en klein gereedschap.  

▪ In samenwerking met één of meerdere medewerkers geef je vanuit jouw expertise duidelijke richtlijnen. Je 

maakt afspraken over de taakuitvoering. Je ziet toe op de veiligheid en zorgt voor oplossingen bij kleine 

problemen. Je volgt het werk op en stuurt bij waar nodig.  

▪ Je ondersteunt ook bij technische opdrachten die niet uitsluitend tot jouw expertisegebied behoren. Je kan 

ingezet worden om kleine werkzaamheden van andere disciplines uit te voeren die je tijdens je vakwerk 

tegenkomt.  

▪ Je kan zelfstandig werken. Dit houdt in dat je het werk zelf kan organiseren en een inschatting kan maken 

van het nodige werk en het materiaal dat je nodig hebt.  

▪ Je kan kleine bestellingen plaatsen bij leveranciers met een tablet, smartphone of computer. Je hebt basis 

pc- kennis (email, Excel).  

▪ Op het moment van aanstelling moet je beschikken over een rijbewijs B (handgeschakeld).  



▪ Je hebt geen hoogtevrees. Je werkt op stellingen en ladders.  

▪ Je werkt in omstandigheden die een goede fysieke conditie vereisen.  

▪ Je kan ingeschakeld worden in een permanentiesysteem. Er kan gevraagd worden om bijzondere 

prestaties te verrichten en op verschillende tewerkstellingsplaatsen binnen het grondgebied Gent te 

werken.  

Contactpersoon  

Voor meer informatie over het takenpakket kan je contact opnemen met Mario Van der Vloedt 

(mario.vandervloedt@stad.gent) 0473 93 48 23 

 

 

mailto:mario.vandervloedt@stad.gent

