CLUSTER OPENBAAR DOMEIN- PIJLER BEHEER-TECHNISCH ASSISTENT

FUNCTIEOMSCHRIJVING:
TECHNISCH ASSISTENT
1. GRAAD/ FUNCTIETITEL
Technisch assistent
2. DOEL VAN DE FUNCTIE
Uitvoeren van werken teneinde het openbaar domein (meer specifiek: Kinderboerderij Zeven
Torentjes) in goed verzorgde staat te brengen, te houden, uit te breiden en aan te passen volgens de
beheerrichtlijnen en conform de veiligheidsvoorschriften.
3. GRAAD/ NIVEAU/ WEDDENSCHAAL
Graad: Technisch assistent
Niveau: D
Weddenschaal: D1 -D3
4. PLAATS IN DE ORGANISATIE
Cluster: Openbaar Domein
Dienst: Pijler Beheer
Functiefamilie: Vakman specialist
Rapporteert hiërarchisch en functioneel aan: Coördinator Kinderboerderij
Evaluatoren: Coördinator Kinderboerderij én Specialist Natuur, Bos en Landschap
5. RESULTAATGEBIEDEN
Resultaatstgebieden 1 & 2 zijn niet van toepassing voor de rol van Technisch Assistent Kinderboerderij
•

Resultaatgebied 1: Technische opdrachten uitvoeren op het openbaar domein
Doel: Het toegekende stuk openbaar domein op een vakkundige en efficiënte wijze onderhouden
conform de beleids- en beheerrichtlijnen.
Deelactiviteiten:
-Je versterkt de ploeg op het openbaar domein met jouw technische expertise inzake groen,
wegen, infrastructuur, fijne mechaniek of begrafenissen;
-Je zet beheersplannen, beheerrichtlijnen en procedures om in de praktijk;
-Je ondersteunt de ploegbaas en zet je in om de nodige resultaten neer te zetten via een optimale
werkplanning;
-Je coördineert een opdracht met een kleine groep medewerkers;
-Je houdt toezicht op het terrein en je bent aanspreekpunt voor de medewerkers en de burgers;
-Naast de realisatie van je eigen opdrachten steek je ook een handje toe bij collega’s;
-Je zorgt mee voor een klantvriendelijke uitstraling van de dienst.

•

Resultaatgebied 2: Beveiligen van de werf en werfomgeving
Doel: Waarborgen van een gezonde, veilige, milieubewuste en kwalitatieve uitvoering van de
werken.
Deelactiviteiten:
- Je gebruikt materialen, handgereedschap, machines, producten en persoonlijke
beschermingsmiddelen op een veilige en ergonomische wijze;

pagina 1

ggk in BOC april 2019

CLUSTER OPENBAAR DOMEIN- PIJLER BEHEER-TECHNISCH ASSISTENT

-

Je ziet toe op en motiveert medewerkers in het naleven van de veiligheidsvoorschriften;
Je plaatst signalisatie, rijplaten, hekkens,….
Je elimineert tijdig de risico’s van de activiteiten op de werkvloer (voor en tijdens de werken)
door het houden van een Last Minute Risico Analyses (LMRA);
Je meldt incidenten en bijna incidenten.
Als medewerker op de begraafplaatsen bereid je de omgeving van het graf en de
toegangswegen naar het graf voor zodat de veiligheid en de integriteit gewaarborgd blijft.

•

Resultaatgebied 3: Specifieke taken eigen aan de rol
Doel: Uitvoeren van werken op het openbaar domein volgens de eigen vakkennis in overleg met
coördinator kinderboerderij.
Deelactiviteiten op Kinderboerderij De Zeven Torentjes:
Je staat in voor de verzorging van het domein (inclusief boomgaard, moestuin, bessentuin en
kruidentuin) en van de boerderijdieren op de kinderboerderij De Zeven Torentjes. Je werkt mee
in het team dat instaat voor de natuur- en milieueducatie op de kinderboerderij. Je staat frequent
in contact met bezoekers en kinderen en staat deze op een klantvriendelijke manier te woord. Je
bent kindvriendelijk ingesteld.

6. FUNCTIONERINGSCRITERIA
Je beschikt over een rijbewijs B.

•

Vakkennis volgens specifiek rol op Kinderboerderij Zeven Torentjes:
- Grondige kennis van boerderijdieren en verzorgen van de dieren.
- Grondige kennis van tuinbouw en planten.
- Kunnen werken in een team, overleg plegen.
- Klantgericht zijn, kunnen omgaan met bezoekers en kinderen.

•

Kerncompetenties:
- Kwaliteitsvol werken (niv. 2): werkt efficiënt, correct en met oog voor verbetering;
- Respectvol werken (niv. 2): staat open voor gevoelens en behoeften van anderen met zorg
voor materieel;
- Vooruitstrevendheid (niv. 2): doet spontaan voorstellen om het werk te verbeteren;
- Verantwoordelijk (niv. 2): is betrokken bij de werking van het team en van de dienst.

•

Competenties functiefamilie:
- Zelfontwikkeling (niv. 2): actief zoeken naar leersituaties en leerpunten omzetten in acties;
- Veilig werken;
- Klantgerichtheid (niv. 2): acitef meedenken, inspelen op vragen van de klant;
- Probleemoplossend werken (niv. 1): problemen signaleren, oplossingen voorstellen.
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