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FUNCTIEBOEK GEGEVENS FTE SCHAAL
technische uitvoering IV 18,69 4

technische uitvoering III 2,80 5

technische uitvoering II 0,80 6

toezicht V 1,00 7

Operationeel Leidinggevende II 1,00 10

totaal fte 24,29

FUNCTIES EN FORMATIE OMVANG

In de concessie worden in totaal 24,29 fte ingebracht
Het gaat daarbij om de functies op basis van HR21 volgens onderstaand overzicht.

HR21 profielen Werknamen

operationeel leidinggevende II
medewerker Toezicht V
medewerker technische uitvoering II
medewerker technische uitvoering III
medewerker technische uitvoering IV

teamleider
toezichthouder afral & straatreiniging
werf- en magazijnbeheerder
beheerders milieustraat en monteur garage

medewerkers reinigingsdienst Weert
(chauffeurs en

wijkteammedewerkers)

TAAKDUIDING

Taken die bij de te onderscheiden functies horen

operationeel leidinggevende II
Teamleiding

medewerker Toezicht V
coö rdi nati em od u le f u nctí one I e i nze t m e dewe r ke r s

Kwali tei tsbo r gi ng von te leve r e n r esu ltate n / p r estati e s

lntake en afhandeling von meldingen, vragen en klachten

medewerker technische uitvoering II
lvlogazijn, terrein en materieel beheer

medewerker technische uitvoering III
monteur die in de werkploats op de werf onderhoud en reparat¡es uitvoert aon het rollend
materieel
beheer milieustraat

medewerker technische uitvoering IV
Hondmatig schoonhouden von de omgeving von de centrale afvolinzomellocaties, opruimen van

bijplaotsingen van afvol
Opruimen van zwerfvuil, illegole dump en kadovers, oangetroffen in het openboor gebied
Ledigen en onderhoud von de ofvolbokken
lllegale dump
Reiniging binnenstad op bosis von functionele specificatie
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Lediging en afvoer van de ofvalstromen dìe worden ìngezameld ìn de contoiners voor restafval
(bìj hoogbouw), plastíc en glos
lvlachi na I e st r aat r e i ni gi ng
Ongedì er te best rì jdi ng
Onderhoud zitbanken en picknick- sets
GladheidsbestrÍ jdìng
Storings- en calamiteitendienst
facilìteren van evenementen in de zin van kleinscholìge verkeersmootregelen, plootsen von de
dronghekken, vlaggenmasten en hond- en spandiensten, schoonmoken openbaar gebìed
Ledìgen en reinigen van kolken

HRU¿l FUNTIEBESCHRIWINGEN

Navolgend zijnde HR2l normfuncties opgenomen.

HR21 profiel Paginanummer:

)
Operationeel leidinggevende II
Medewerker Toezicht V
Medewerker technische uitvoering II
Medewerker technische uitvoering III
Medewerker technische uitvoering IV

4
9

t4
I9
24

)
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Functiebeschrijving

Hffi

Naam functie

Code

Fu nctiereeks lrla nagement:

Leidinggeven aan en organiseren van activiteiten en verantwoordelijkheden van een groep
medewerkers binnen (een deel van) de organisatie. Binnen de budgettaire randvoorwaarden
en de vastgestelde inzet van mensen en materiële middelen aanspreekbaar zijn op de
realisatie van de vastgestelde doelen en beleid. Management omvat tevens het structureel
aansturen en realiseren van programma's en/of projecten.

Functiefami I ie Operationeel :

Leidinggeven aan een organisatie-eenheid. De leidinggevende draagt, binnen de kaders van
de bedrijfsvoering van het organisatieonderdeel, zorg voor de uitvoering van de PIOFAH-
taken. uitvoering en toetsing vindt plaats binnen de context van wet- en regelgeving en/of
vastgestelde kaders, beleid en service level agreements.

Overwegende fu nctiekenmerken :

c eeeft leiding aan een organisatie-eenheid die overwegend (beleids-)advisercnd
of hoogwaardig spcialistisch van aard is

o adviæcrt over vraagstukken binnen de organisatie-eenheid
. dircde impact op lange termijn met organisatorische en/of

fi nancieel /econom ische afutegi ngen
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Resultaatgebied 1: Leidinggeven

r geeft leiding aan de organisatie-eenheid
¡ môâkt resultaatgerichte afspraken met medewerkers en bewaakt en stuurt de

prestaties
. draagt zorg voor deskundigheidsbevordering en vraaggericht werken

Resultaatgebied 2: Bed rijfsvoering

. bewaakt en bevordeft de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van het product¡eproces
¡ draagt zorg voor het beheer van het informatiemanagement

Resultaatgebied 3: Producten en diensten

. draagt zorg voor de totstandkoming van richtlijnen en procedures

. draagt zorg voor de prioritering en bewaakt de uitvoering en coördinatie

. regisseeft en bewaakt de inrichting en oplevering van programma's en projecten

Resultaatgebied 4: Advisering

¡ adviseert over vraagstukken binnen de organisatie-eenheid
. draagt zorg voor de integrale advisering aan management
. draagt zorg voor de afstemming van managementbesluiten en vertaalt deze naar

organisatorische taakstellingen en projecten en programma's

Resultaatgebied 5: Relatiebeheer

¡ onderhoudt contacten met partijen/belanghebbenden en zorgt voor afstemming
. bewaakt en beheert contracten met paftijen/belanghebbenden
¡ creëert draagvlak voor beleid

Generieke taken

Module

Indicatief wGrk- & denkniveau . HBo

Algemene functie eisen

Indicatief schaalniveau 10
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Resu ltaatbesch rijvi n g

Gegevens van de functie

Werknaam functie
Code van de functie
Generieke beschriivinq
Code generieke beschrijv

Ooleidinosniveau : Specifieke opleidinq
Specifieke kwa lificaties Specifieke aanvullende opleiding en mate van

ervaring

Specifieke functie eisen

RESULTAATGEBIEDEN

Resultaatafspraken:

a

a¡

Prestatie-i nd icatoren :
a

a

Resultaatgebied 1: Leidinggeven
Leidinggeven aan een organisatie-eenheid die overwegend (beleids-)
adviserend of hoogwaardíg specialistisch van aard is.

Resultaatafsprakcn:
a

a

Prestatie-ind icatoren :

a

a

Resultaatgebied 2: Bedrijfsvoering
Bewaking en bevordering van de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van het
productieproces.

Resultaatafspraken:

a

Prestatie-i nd icatoren :

a

a

Resultaatgebied 3: Producten en diensten
Zorg dragen voor de totsta en diensten.van
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Resultaatafspraken:

a

a.

Prestatie- i nd icato ren :
a

a

Resultaatgebied 4: Advisering
Adviseren over vraagstukken binnen de organisatie-eenheid

Resultaatafspraken:

a

a.

Prestatie-i nd icatoren :

a

Resultaatgebied 5: Relatiebeheer
Onderhouden van contacten en beheren van contracten.

)

)
)

1)
2)
3
4

Afspraken over competenties

1)
2)
3)
4)

Afspraken over bezwaarde omstandigheden
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Bijlage: competentieprofiel operationeel leidinggevende II

Kernwaarden
1)

2)

3)

4)

s)

Passie

Extern gericht en dienstverlenend

Resu lta atg eri ch t e n tra n spa ra nt

Flexíbel en ondernemend

Samenwerkingsgericht

Competenties voor de reeks Management
1)

2)

Samenbi ndend leiderschap

Omgevíngsbewustzijn

neel leidinggevendenCompetenties voor de
1)

2)

OntwÍkkelen medewerkers / coachen

Ind ivi d ugeri cht lei derscha p
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Fu nctiebesch rijving

Naam functie

Code

Fu nctiereeks Rea lfsatie:

Het leveren van (specialistische) producten en diensten gericht op het ontwikkelen,
verbeteren en ln stand houden van de openbare ruimte door studie, ontwerp, voorbereiding,
directievoering, uitvoering van en toezicht op technische werken.

Functicaroep Toczicht:

Het aannemen van of toezicht houden op aanleg, onderhoud, verbetering of beheer van
technische werken in de openbare ruimte. Werkzaamheden die zowel door eigen
medewerkers of derden worden uitgevoerd waarbij er geen sprake is van hiërarchische
relatie. Binnen de functiegroep ligt het accent op het begeleiden van, toezien op en
controleren van technische of specialistische taken.

Ovcrwegende fu ncticken merken :

a houût toezlcht op de uitvoering van cyclische behecr en onderhoudswerkcn op
een speclfick cn afgcbakcnd terrein van de openbare ruimte
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. houdt toezicht op de uitvoering van beheer en onderhoudswerken

. bewaakt de kwaliteit van werken en signaleeft afwijkingen

. rappofteert over voortgang en uitputting van middelen

. bewaakt budgetten, maakt voortgangs- en eindcalculaties en evalueert de uitvoering

. draagt zorg voor onderhoud en beheer van materiaal en materieel

Resultaatgebied 1: Toezicht

Resultaatgebied 2: Administratie

¡ Vo€rt administratieve werkzaamheden uit
. verstrekt informatie

Generieke taken

Module

Ind denkniveau z MBO

Algemene functie eisen

Indicatief schaaln¡veau 27
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Resu ltaatbesch rijvi n g

Gegevens van de functie

Ooleidinqsniveau Soecifieke ooleidino
Specifieke kwalificaties Specifieke aanvullende opleiding en mate van

ervarinq

Specifieke functie eisen

RESULTAATGEBIEDEN

Resultaatafspraken:
a

a

Prestatie-i nd icatoren :
a

a

Resultaatgebied 1: Toezicht
Houdt toezicht op de uitvoeríng van cyclische beheer en
onderhoudswerken op een specifiek en afgebakend terrein van de
openbare ruimte, bewaakt de kwaliteit van werken en draagt zorg voor
onderhoud en beheer van materiaal en materieel.

Resultaatafspraken:
a

a¡
Prestatie-i nd icatoren :
a

a

Resultaatgebied 2: Administratie
Voert administratieve werkzaamheden uit en verstrekt informatie

)
)

1)
2)
3
4

Afspraken over competenties
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Afspraken over bezwaarde omstandigheden

i))
:'Ì))

, rt))
.,1))
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Bijlage: competentieprofiel medewerker toezicht V

Kernwaarden
r)
2)

3)

4)

s)

Passie

Extern gericht en díenstverlenend

Resu lta atgeri ch t en tra n spa ra nt

Flexibel en ondernemend

Samenwerkingsgericht

Competenties voor de reeks Realisatie
1)

2)

Omgevíngsbewustzijn

Samenwerken

Competenties voor de groep Toezicht
1)

2)

OnafhankelÍjkheìd

Overtuigingskracht
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Naam functie

Code

Fu nctiebesch rijving

Functiereeks Realisatie:

Het leveren van (specialistische) producten en diensten gerìcht op het ontwikkelen,
verbeteren en in stand houden van de openbare ruimte door studie, ontwerp, voorbereiding,
directievoering, uitvoering van en toezicht op technische werken.

Functiegroep Technische uitvoering :

Het uitvoeren van technische werkzaamheden op het terrein van aanleg, onderhoud of
beheer in de openbare ruimte. Werkzaamheden die zowel in eigen beheer of in
samenwerking met private pa¡tijen worden uitgevoerd.

Overwegende fu nctiekenmerken :

verricht specialistische onderhoud- en behee rkzaamheden aan technische
installaties, voertuigen, machines e.d.
bewaakt procesgen

a

a
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. stelt standaard werkplanningen opo voert controles uit

. verricht inspectiewerkzaamheden en lost standaard storingen op. bewaakt de veiligheid en treft zo nodig maatregelen. verricht onderhoud-, aanleg- en/of reparatiewerkzaamheden

o bewaakt richtlijnen en procedures
. bewaakt de kwaliteit van het beheer en onderhoud

Resultaatgebied 2: Beheer

' houdt toezicht op gebruik, orde en veiligheid van ruimte(n) en inventaris. verr¡cht inspectiewerkzaamheden en lost kleine storingen opo verstrekt algemene informatie aan gebruikers

Resultaatgebied 3: Materieelvoorziening

. bedient gereedschappen, voeftuigen en hulpapparatuuro verricht onderhoud aan machines en gereedschappen. controleert de voorraden van hulpmiddelen en vult deze aan

Resultaatgebied 4: Procesbewaki ng

Resultaatgebied 1: Onderhoud

Generieke taken

Module

fndicatief werk- & denkniveau VMBO

Algemene functie eisen

) Indicatief n¡veau i6
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Resu ltaatbesch rijvi n g

Gegevens van de functie

Werknaa m functie

vtnCode ener ieke besch

leidineke
llende oPleiding en mate van

ervarln
Specifieke aanvuSpecifieke kwal ificaties

Specifieke functie eisen

o

a

Prestatie-i ndicatoren :

o

a

Resultaatgebied 1: Ond
Ve rric ht sPeci a I i stisch e

erhoud
inclerhoudswerkzaamheden en stelt standaard

werkplan op.

RESULTAATGEBIEDEN

O¡

O¡

ResultaatafsP raken:

Prestatie-ind icatoren :
a

a

Resultaa
Verricht

tgebied 2: Beheer
t'pã ¡. t ¡ tti sc h e b e h ee rw e r kza a m h ed e n e n ve rst re kt a I g e m e n e

informatie aan

a

a.
ResultaatafsPra ken:

o

a.

Prestatie-i ndicatoren:

rieelvoorziening
machines en

ateM3iedbItasuRe atge
aannderhoudoVerricht
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Resultaatafspraken:
a

a.
Prestatie- ind icatoren :
a

a

Resultaatgebied 4: procesbewaking
Bewaakt richtlijnen en procedures en de kwatiteit van het beheer en
onderhoud.

2)
3)
4)

1)

Afspra ken over competenties

)

3)
4)

1)
2)

Afspraken over bezwaarde omstandigheden

)
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Bijlage: competentieprofiel medewerker technische uitvoerlng

II
Kernwaarden

1)

2)

3)

4)

s)

Passie

E;<tern gericht en dienstverlenend

Resultaatgericht en transPa rant

Flexibel en ondernemend

Samenwet*ingsgericht

Com ties voor de reeks Realisatie

1)

2) Samenwerken

roepCompetenties voor de Technische uitvoer

1) Mondelínge presentatie
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Functiebeschrijving

Naam functie

Code

Functiereeks Real isatie:

et ontwikkelen,
o ntwe rp, voo rbe re i d i n g,

Functiegroep Technische uitvoering:

Het uitvoeren van technische werkzaamheden op het terrein van aanleg, onderhoud ofbeheer in de openbare ruimte. werkzaamheden die zowel in elgen behéer of in
samenwerking met private partijen worden uitgevoerd.

verricht onderhoud- en beheerwerkzaamheden aa n technische installaties,
voertuigen, machines e. d,

a

Overwegende functiekenmerken :
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iX',.1ä?îîTå:i:i\:TÎiiJ,l¿ernou¿- , aanres- en/or reparatiewerkzaamheden uit

Resultaatgebied 2: Beheer

.houdttoezichtopgebruik,ordeenveiligheidvanruimte(n)eninventaris

. vãistret<t atgemenã informatie aan gebruikers

Resultaatgebied 3: Materieelvoorziening

. bedient gereedschappen, voertuigen en hulpapparatuur

o verricht r.l"in"ãnäårñãuã'u.n maðhines en gereedschappen

a

a

a

Resultaatgebied 1: Onderhoud

voert standaard controles uit

Generieke taken

Module

VMBOiveaudenkn&werk-icatiefInd

Algemene functie eisen

:5schaalniveau

z0



Resu ltaatbesch rijvi n g

'.1 l. ',,'r '': r I ,, í, ,

Gegevens van de functie

Werknaam functie
Code van de functie
Generieke besch

nerieke beschCode
I

leidi dio
Specifieke kwa lificaties ende opleiding en mate van

ervarin
Specifieke aanvull

Specifieke functie eisen

)
RESULTAATGEBIEDEN

Resultaatafspraken:
a

a

Prestatie-ind icatoren :
a

Resultaatgebied 1: Onderhoud
Verricht volgens planning onderhoud-, aanleg- en/of
re pa rat i ewe rkza a m h ed e n.

Resultaatafspraken:
a

a

Prestatie-i nd icatoren :
o

a

Resultaatgebied 2: Beheer
Verricht beheerwerkzaamheden en verstrekt algemene informatie aangebruikers.

)

Resultaatafspraken:

a

a¡

Prestatie-i ndicatoren :
a

a

Resultaatgebi
Verricht klein

ed 3: Materieelvoorziening
onderhoud aan machines en
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1)
2)
3)
4)

Afspraken over comPeten ties

1)
2)
3)
4)

Afspraken over bezwaa rde omstandigheden

22



Bijlage : competentieprofiel medewerker technische uitvoerin
III

g

Kernwaarden
1)

2)

3)

4)

s)

Passre

Extern gericht en dienstverlenend

Resu lta atgeri cht e n tra n spa ra nt

Flexibel en ondernemend

Samenwerkingsgericht

etenties voor de reeks RealisatieCom
1)

2)

Omgevingsbewushijn

Samenwerken

Competenties voor de Technische uitvoeriroe
1) Mondelinge presentat¡e
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Fu n ctie besch rijving

Naam functie

Code

Functlereeks Realisatie:
et ontwikkelen'
ontwerP, voorbereldi ng,

n.

FunctlcArocp lechnlsche uitnoering :

Het uitvoeren van technlsche werkzaamheden op het tengin van aanleg' onderhoud of

beheer in de openb";;';;i;1". w"rit""^ü¿"n-d¡e zowet in eigen beheer of in

samenwerking met pitvate pa¡ttien worden uitgevoerd'

verrichtgcstandaardiscerdeonderhoud-enbeheerwerkzaamhedenaantechnische
i iti"iití"t, voeftuigen, machines e'd'

Ovcrwegcnde f u nctieken me rken :

a
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I

. voert eenvoud¡ge standaardcontroles uit

. verricht onder toezicht gestandaardiseerde en kort cyclische onderhouds-, aanleg-
en/of reparatiewerkzaa m heden

Resultaatgebied 2: Beheer

. houdt toezicht op gebruik, orde en veiligheid van ruimte(n) en inventaris

. verstrekt algemene informatie aan gebruikers

Resultaatgebied 3: Materieelvoorziening

. bedient eenvoudige gereedschappen, voeftuigen en hulpapparatuur

. verricht eenvoudige en routinematige onderhoud aan machines en gereedschappen

Resultaatgebied 1: Onderhoud

Generieke taken

Module

Indicatief werk- & denkniveau 1 vMBo

Algemene functie eisen

f ndicatief schaaln¡veau 4
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Resu ltaatbesch rijvi n g

Gegevens van de functie

Werknaam functie
e van de functie

nerieke besch
Cod
Ge

nCode generieke b

keSIveau
Specifieke kwa lificaties Specifieke aanvu llende opleiding en mate van

ervari

Specifieke functie eisen

RESULTAATGEBIEDEN

ResultaatafsPraken:
a

a

Prestatie-i nd icatoren :
a

a

Resultaatgebied 1: Onderhoud
Verricht onder toezicht gestandaardiseerde en kort cyctische onderhoud-'

en/of aamhedenaa

ResultaatafsPraken;
a

a

Prestatie-i ndicatoren :

a

a

rBeheeied 2Ita beResu atg verstrektennzaamhederwerkbeheendaardiseerdeVercicht estag
naaformatie gebruikerstneneem

ResultaatafsPraken:
a

a

Prestatie-i nd icatoren :

a

Resultaatgebied 3: Materieelvoorzien
Verricht eenvoudig en routinematig o

ing
nderhoud aan machines en

ppen.
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1)
2)
3)
4)

Afspraken over competenties

)
)

1)
2)
3
4

Afspraken over bezwaarde omstandigheden
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Bijlage: competentieprofiel medewerker technische uitvoering
IV

Kernwaarden
1)

2)

3)

4)

s)

Passie

Extern gericht en dienstverlenend

Resu ltaatgericht en tra nspa ra nt

Flexibel en ondernemend

Samenwe¡kìngsgericht

es voor de reeks RealisatieCom
1) Omgevingsbewustzijn

Samenwerken2)

Competenties voor de groep Technische uitvoe
1) Mondelinge preæntatie
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