
 

Functies bij de stad Antwerpen 

 
Hieronder vind je het overzicht van alle niveaus en functietitels bij stad Antwerpen.  
 
Wens je opnieuw deel te nemen aan een selectie van de stad waarvoor je eerder niet slaagde?  Dan geldt een wachttijd van 6 maanden.  
In die periode kan je niet opnieuw deelnemen aan een selectie voor dezelfde generieke functie bij de stad. Je vindt de generieke functies in 
de blauwe kolom.  
 

 Functietitels op A8, A9 en A10 - niveau (masterniveau) 

 Functietitels op A5 - niveau (masterniveau) 

 Functietitels op A4 - niveau (masterniveau) 

 Functietitels op A1/3 - niveau (masterniveau) 

 Functietitels op B4/5 - niveau (bachelorniveau) 

 Functietitels op B1/3 - niveau (bachelorniveau) 

 Functietitels op C4/5, C1/3 en C1/2 - niveau (middelbare school niveau) 

 Functietitels op D4 en D1/3 - niveau (geen diploma vereist) 

 Functietitels op E1/3 - niveau (geen diploma vereist) 

 

 

 

  



 
Niveau A 6-7-8-9-10 

Salarisschaal  Generieke functie  Specificatie functie Voorbeelden 

Levels  

 

bedrijfsdirecteur  algemene functie  

Levels  bedrijfsdirecteur  financiën  

Levels  bedrijfsdirecteur  marketing en communicatie  

Levels  bedrijfsdirecteur  techniek  

Levels  strategisch coördinator   

Levels  directeur interne audit   

Levels  directeur inspectie van financiën   

A10a-10b bestuursdirecteur-veiligheidsadviseur   

A10a-10b ombudsman/-vrouw   

A10a-10b stadsbouwmeester   

A10a-A10b bedrijfsexpert   

A9a-A9b rampenambtenaar   

A8a-A8b hoofdingenieur    

A8a-A8b coordinator-doctor  stadsarchief  

  



 
Niveau A 5 

Salarisschaal  Generieke functie  Specificatie functie Voorbeelden 

A5a-A5b bestuurscoördinator   algemene functie  

A5a-A5b bestuurscoördinator   audit  

A5a-A5b bestuurscoördinator   bedrijf   

A5a-A5b bestuurscoördinator   cultuurfunctionaris-directeur  

A5a-A5b bestuurscoördinator   directeur-bibliothecaris  

A5a-A5b bestuurscoördinator   district  

A5a-A5b bestuurscoördinator   evenementenregisseur   

A5a-A5b bestuurscoördinator   financiën  

A5a-A5b bestuurscoördinator   musea  

A5a-A5b bestuurscoördinator   rampenambtenaar  

A5a-A5b bestuurscoördinator   rechten  

A5a-A5b bestuurscoördinator  bijzonder rekenplichtige  

A5a-A5b bestuurscoördinator   stedenbouwkundig ambtenaar  

A5a-A5b bestuurscoördinator   sport   

A5a-A5b inspecteur  pedagogie  

A5a-A5b informatieambtenaar    

 

  



 
Niveau A 4 

Salarisschaal  Generieke functie  Specificatie functie Voorbeelden 

A4a-A4b adviseur   architectuur   

A4a-A4b adviseur   bestuurskunde coördinator eurodesk en europawerking 

 

A4a-A4b adviseur   economie  

A4a-A4b adviseur   wetenschappelijk werk  

A4a-A4b adviseur   rechten  

A4a-A4b adjunct-coördinator  algemene functie hoofdaankoper 

A4a-A4b adjunct-coördinator  architectuur  

A4a-A4b adjunct-coördinator  cultuurfunctionaris-directeur  

A4a-A4b adjunct-coördinator  hoofdbibliothecaris  

A4a-A4b adjunct-coördinator  bedrijf   

A4a-A4b adjunct-coördinator  monumentenzorg  

A4a-A4b adjunct-coördinator  wetenschappelijk werk  

A4a-A4b adjunct-coördinator  stedenbouw  

A4a-A4b adjunct-coördinator  scheikunde  

A4a-A4b adjunct-coördinator  pedagogie  

  



 
Niveau A 1-2-3 

Salarisschaal  Generieke functie  Specificatie functie Voorbeelden 

A1a-A2a-A3a afdelingschef   algemene functie leidinggevende markten en foren 

A1a-A2a-A3a afdelingschef   bedrijf  

A1a-A2a-A3a afdelingschef   sport  

A1a-A2a-A3a afdelingschef   museumbibliotheek  

A1a-A2a-A3a afdelingschef   bibliothecaris  

A1a-A2a-A3a afdelingschef   stadsbibliotheek  

A1a-A2a-A3a consulent  archeologie archeoloog 

A1a-A2a-A3a consulent  architectuur architect  

A1a-A2a-A3a consulent  bestuurskunde  

A1a-A2a-A3a consulent  communicatie marketingconsulent 

A1a-A2a-A3a consulent  cultuurfunctionaris collectiebeheerder middelheim,  

A1a-A2a-A3a consulent  economie projectleider financiën 

A1a-A2a-A3a consulent  techniek ingenieur, projectleider stadsontwikkelingsprojecten 

A1a-A2a-A3a consulent  milieu  

A1a-A2a-A3a consulent  mobiliteit  

A1a-A2a-A3a consulent  orthopedagogie  

A1a-A2a-A3a consulent  pedagogie  

A1a-A2a-A3a consulent  preventie preventieadviseur 

A1a-A2a-A3a consulent  psychologie  

A1a-A2a-A3a consulent  rechten jurist stadsontwikkeling 

A1a-A2a-A3a consulent  scheikunde  

A1a-A2a-A3a consulent  sociologie  

A1a-A2a-A3a consulent  sport  

A1a-A2a-A3a consulent  statistiek  

A1a-A2a-A3a consulent  stedenbouw  

A1a-A2a-A3a consulent  wetenschappelijk werk expert digitaal archiveren 

 



 
Niveau B 4-5 

Weddeschaal  Generieke functie  Specificatie functie Voorbeelden 

B4-5 hoofddeskundige   boekhouden  

B4-5 hoofddeskundige   bouwtoezicht  

B4-5 hoofddeskundige   dienstleider hoofd arbeidsbemiddeling en selectie 

B4-5 hoofddeskundige   grafisch centrum  

B4-5 hoofddeskundige   informatica  

B4-5 hoofddeskundige   instellingen  

B4-5 hoofddeskundige   kinderopvang  

B4-5 hoofddeskundige   maatschappelijk werk hoofd-maatschappelijk werker 

B4-5 hoofddeskundige   mytyl  

B4-5 hoofddeskundige   onthaal  

B4-5 hoofddeskundige   sociale verpleegkunde  

B4-5 hoofddeskundige   tekenbureau  

B4-5 hoofddeskundige   toerisme  

B4-5 hoofddeskundige   vorming  

 

  



 
Niveau B 1-2-3 

Weddeschaal  Generieke functie  Specificatie functie Voorbeelden 

B1-2-3 deskundige   adjunct-bibliothecaris  

B1-2-3 deskundige   assistent-dienstleider  

B1-2-3 deskundige   automechanica  

B1-2-3 deskundige   boekhouding boekhouder  

B1-2-3 deskundige   bouwtoezicht werftoezichter 

B1-2-3 deskundige   communicatie communicatie-expert 

B1-2-3 deskundige  instellingen medisch-pedagogisch instituut  

centra voor kinderzorg en 

gezinsondersteuning 

instellingen voor openluchtwerken 

 

B1-2-3 deskundige   cultuur projectmedewerker cultuur 

B1-2-3 deskundige   cultuurfunctionaris  

B1-2-3 deskundige   economie aankoper  

B1-2-3 deskundige   grafisch ontwerp  

B1-2-3 deskundige   groen  

B1-2-3 deskundige   informatica  

B1-2-3 deskundige   kinesitherapie  

B1-2-3 deskundige   laboratorium  

B1-2-3 deskundige   logopedie  

B1-2-3 deskundige   maatschappelijk werk  

B1-2-3 deskundige   meetkundige schattingen  

B1-2-3 deskundige   milieu  

B1-2-3 deskundige   mobiliteit  

B1-2-3 deskundige    onthaal  

  



 
Weddeschaal  Generieke functie  Specificatie functie Voorbeelden 

B1-2-3 deskundige   pedagogie  

B1-2-3 deskundige   restauratie    

B1-2-3 deskundige   rechtspraktijk deskundige rechtspraktijk lage-emissiezone 

B1-2-3 deskundige   secretariaatsbeheer  

B1-2-3 deskundige   sociale verpleegkunde  

B1-2-3 deskundige   sport  

B1-2-3 deskundige   sportinfrastructuur  

B1-2-3 deskundige   sportpromotie  

B1-2-3 deskundige   tekenbureau techninsch tekenaar 

B1-2-3 deskundige   toerisme  

B1-2-3 deskundige   verpleegkunde  

B1-2-3 deskundige   vorming  

 

  



 
Niveau C 4-5, C 1-3 en C 1-2 

Weddeschaal  Generieke functie  Specificatie functie Voorbeelden 

C4-5 administratief chef   

C4-5 bestuursassistent  algemene functie  

C4-5 technisch bestuursassistent  bedrijf  

C4-5 deskundige   bouw  

C4-5 deskundige   restauratie  

C4-5 deskundige   sportinfrastructuur  

C4-5 deskundige   sportpromotie  

C4-5 werkleider   algemene functie  

C4-5 werkleider  beschermde werkplaats  

C1-2-3 administratief assistent  algemene functie medewerker stadsloket, secretariaatsmedewerker, 

dossierbeheerder …  

C1-2-3 administratief assistent  aangestelde hulpcentrum 100  

C1-2-3 administratief assistent  bibliotheekassistent  

C1-2-3 administratief assistent  onthaal  

C1-2-3 ploegleider  algemene functie  

C1-2-3 technisch assistent  algemene functie  

C1-2-3 technisch assistent  fotografie  

C1-2-3 technisch assistent  pleinanimator  

C1-2-3 technisch assistent  beschermde werkplaats  

C1-2-3 technisch assistent  instellingen  

C1-2-3 technisch assistent  tekenbureau  

C1-2-3 technisch assistent  gemeenschapswacht-vaststeller  

C1-2-3 technisch assistent  magazijn  

  



 
Weddeschaal  Generieke functie  Specificatie functie Voorbeelden 

C1-2-3 technisch vakspecialist  algemene functie  

C1-2-3 technisch vakspecialist  hout & bouw  

C1-2-3 technisch vakspecialist  sanitair/verwarming  

C1-2-3 technisch vakspecialist  metaal  

C1-2-3 technisch vakspecialist  elektriciteit   

C1-2-3 technisch vakspecialist  elektronica  

C1-2-3 technisch vakspecialist  voertuigenonderhoud  

C1-2-3 technisch vakspecialist  groen & begraafplaats groenbeheerder 

C1-2-3 technisch vakspecialist  wegen  

C1-2-3 technisch vakspecialist  informatica  

C1-2-3 technisch vakspecialist  cultuur/podiumkunsten  

C1-2 kinderverzorg(st)er  kinderbegeleider 

 

  



 
Niveau D 4 en D 1-2-3-4 

Weddeschaal  Generieke functie  Specificatie functies Voorbeelden  

D4 ploegbaas  algemene functie  

D4 ploegbaas  musea  

D4 ploegbaas  zwembad  

D1-2-3 administratief bediende  algemene functie  

D1-2-3 administratief bediende  bibliotheekbediende  

D1-2-3 polyvalent vakman/vakvrouw  algemene functie medewerker containerpark, chauffeur rijbewijs b, 

zaalwachter sporthal, vakman mobiele ploeg, magazijnier 

… 

D1-2-3 polyvalent vakman/vakvrouw  musea erfgoedbewaker 

D1-2-3 polyvalent vakman/vakvrouw  bode  

D1-2-3 polyvalent vakman/vakvrouw  rollend materieel chauffeur rijbewijs c/ce 

D1-2-3 polyvalent vakman/vakvrouw  zwembad redder 

D1-2-3 polyvalent vakman/vakvrouw  gemeenschapswacht  

D1-2-3 polyvalent vakman/vakvrouw  gemeenschapswacht-vaststeller  

D1-2-3 polyvalent vakman/vakvrouw  hout & bouw  

D1-2-3 polyvalent vakman/vakvrouw  sanitair/verwarming  

D1-2-3 polyvalent vakman/vakvrouw  metaal  

D1-2-3 polyvalent vakman/vakvrouw  elektriciteit   

D1-2-3 polyvalent vakman/vakvrouw  elektronica  

D1-2-3 polyvalent vakman/vakvrouw  voertuigenonderhoud mecanicien 

D1-2-3 polyvalent vakman/vakvrouw  groen & begraafplaats groenmedewerker 

D1-2-3 polyvalent vakman/vakvrouw  wegen  

D1-2-3 polyvalent vakman/vakvrouw  cultuur/podiumkunsten podiumtechnieker  

 



 
Niveau E 1-2-3 

Weddeschaal  Generieke functie  Specificatie functie Voorbeelden  

E1-2-3 polyvalent werkman/werkvrouw  algemene functie  

E1-2-3 polyvalent werkman/werkvrouw  musea  

 


