
 
 

TECHNISCH MEDEWERKER dienst werkplaatsen binnen het team 
Domeinen - specialisatie Tuinbouw, Aanplantingen en  technisch 
Groenonderhoud. 

Functieprofiel 

C1-3 

 

Functietitel Technisch medewerker 

Clusters Stadsontwikkeling 

Plaats in het 
organogram 

Als technisch medewerker heb je een ondersteunende functie. 
Je werkt binnen een team of individueel. Je rapporteert aan je 
teamleider, afhankelijk van je plaats van tewerkstelling.  

Niveau C 

Weddeschaal C1/3 

 

Doel van de functie 

Als technisch medewerker heb je een ondersteunende functie binnen het team.  Je voert 

zelfstandig opdrachten uit waarvoor een specifieke opleiding en vakkennis vereist is. Je staat 

wel steeds onder de leiding van het diensthoofd van de stedelijke werkplaatsen. Waar nodig 

stuur je ook zelf een minder geschoolde collega aan.  

Er zijn technische medewerkers met verschillende profielen. Per profiel is er ook een 

specifieke taakomschrijving die een bepaalde technische voorkennis vereist.  

Resultaatsgebieden 

Jouw resultaatsgebieden zijn: 
 

1. Snel en efficiënt uitvoeren van allerhande opdrachten problemen en/of storingen 
detecteren en herstellen van deze storingen of het herstel (door externen) 
begeleiden in overleg met de teamleider of het diensthoofd. 

2. Toepassen en in acht nemen van interne processen binnen de organisatie 
betreffende veiligheid, welzijn en gezondheid.  

3. Je voert onderhoudsopdrachten uit binnen een voorziene planning. 
4. Zelfstandig vernieuwingsopdrachten uitvoeren of deze in teamverband 

uitvoeren. Hiervoor gebruik je jouw specifieke kennis over de technische materie 
en deel je deze met je collega’s. 

5. Indien nodig collega’s bijstaan met allerhande technische werkzaamheden. 
Je stelt je daarbij multifunctioneel op en ondersteunt elkaar binnen verschillende 
technische disciplines.  

 

  



 
 
Profiel 

1/ Kennis 

- Specifieke vakkennis in relatie tot de dienst (grondige plantenkennis, algemeen 

groenonderhoud…) 

- Elementaire kennis van het onderhoud van machines en materiaal 

 

 

2/ Competenties 

 

Omgaan met 
informatie 

Informatie integreren Leggen van verbanden tussen verschillende 
gegevens, genereren van alternatieven en trekken 
van sluitende conclusies. 

 Informatie analyseren Gericht analyseren van gegevens en kritisch 
beoordelen van informatie 

Omgaan met 
taken 

Problemen oplossen Omgaan met en zelfstandig oplossen van 
problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren 
van de oplossing. 

 Werk structureren Structureren van het eigen werk door prioriteiten te 
stellen en een veelheid aan verschillende taken op 
een systematische manier uit te voeren 

Omgaan met 
medewerkers 

Kennis en informatie 
delen 

Tonen, overbrengen en delen van kennis, inzichten 
en werkwijzen. 

 Ondersteunen Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie 
uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks 
functioneren 

Omgaan met 
relaties 

In team werken Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar 
mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan 
de oplossing van conflicten tussen collega’s. 

 Servicegericht handelen Interne en externe klanten op een transparante, 
integere en objectieve manier begeleiden, hen een 
persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve 
contacten onderhouden. 

Omgaan met 
eigen 
functioneren 

Inzet tonen Zicht en volle inzetten voor het werk door steeds het 
best van zichtzelf te geven, hoge kwaliteit na te 
streven en door te blijven doorzetten, ook bij 
tegenwerking 

 Zich aanpassen Een flexibele houding aannemen ten aanzien van en 
inspelen op veranderende omstandigheden en 
diverse situaties. 

 

Verruimende bepaling 

Je bent flexibel in de werkuren en bereid om permanenties te verzorgen (avond en 

weekend). 

 

 

 

 



 
 

Functie inhoud: 

De lijst met taken is niet beperkend: 

• Zorgen dat de burgers kunnen gebruik maken van een verzorgde en veilige 
infrastructuur , accommodatie , materialen en speelpleinen.  

• Het aanleggen, onderhouden en reinigen van de diverse groenzones, speelpleinen  en 
begraafplaatsen.  

• Hierbij in acht nemen van interne processen binnen de organisatie betreffende 
veiligheid, welzijn en gezondheid.   

• Je hebt de nodige opleidingen genoten of je hebt voldoende kennis door ervaring en 
interesse in de machines en gereedschappen voor groenonderhoud. 

• Het verzorgen van alle aanplantingen.  
• Het beschikken over een goede kennis van planten en groenonderhoud. 
• Opvolging van aanplant en toebehoren. 

• Het verzorgen van alle groenzones en dit te allen tijde. 

• Klaarzetten en ruimen wekelijks markt.  

• Bereid zijn om ook bij nacht, in het weekend en op feestdagen te werken. 

• Bereid zijn om in een wachtdienst mee te draaien. 

• Alle opdrachten van uw diensthoofd en direct leidinggevende. 

Functie profiel: 

• Je bent een goede werker die van aanpakken weet en steeds bereid is om bij te 
leren. 

• Je hebt een zeer goedde kennis van diverse planten en verzorging ervan. 

• Je kunt goed samenwerken in teamverband. 

• Je voert de opgelegde taken stipt en nauwkeurig uit. 

• Je bent bereid om permanent bij te scholen en de opgedane kennis te integreren in 
de werking van de dienst. 

 

 

 

 

Pluspunten: 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B, BE, C, CE of D 

Deze functie en profielbeschrijving is niet beperkend en kan te allen tijde aangepast worden 

aan nieuwe evoluties of organisatorische accenten binnen het stadsbestuur. 

 

 
 



 
 
 

 

 


