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Het functieboek Uit Te Besteden Taken bestaat uit vier onderdelen:
Perceel Onderhoud W'egen
Perceel Onderhoud Groenvoorzieningen
Perceel Instandhouding Technische Installaties OV / VRI
Perceel Instandhouding Drukriolering.

Alle percelen worden ten uitvoer genomen door een externe marktpartij.

Navolgend zljnper perceel de betreffende taken in de vorm van HR21 functieprofielen en
resultaataanduidingen opgenomen.

In totaliteit betreft het2te onderscheiden functies met in totaalT fte.
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PERCEEL WEGEN

FUNCTIES EN FORMATIE OMVANG

In het perceel wegen worden in totaal 3 fte ingebracht.
Het gaat daarbij om de functie op basis van HR2l volgens onderstaand overzicht.

HR21 profielen Werknamen

Medewerker technische uitvoering IV Medewerker Grond Weg en'Waterbouw
Verkeersre gelaar

TAAKDUIDING

Taken die bij de te onderscheiden functies horen:

Medewerker technische uitvoering IV
c Uitvoeren van werkzaamheden ols: chauffeur, mochinist, stroatmaker, grondwerker en

algemene token.
o Het begeleiden van verkeersstromen tijdens ìnfrastructurele werkzaomheden

HRIJ¿ 1 FUNTIEBESCHRIWINGEN

Navolgend zijnde HR21 normfuncties opgenomen.

HR21 profiel Paginanummer:

Medewerker technische uitvoering IV 12
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FUNCTIEBOEK GEGEVENS FTE SCHAAL
Technische uitvoering IV J 4

totaal fte J



PERC EEL ONDERIIOUD GROENVOORZIENINGEN

FUNCTIES EN FORMATIE OMVANG

In het perceel groenvoorzieningen word in totaal I fte ingebracht.
Het gaat daarbij om de functie op basis van HR2l volgens onderstaand overzicht.

FUNCTIEBOEK GEGEVENS FTE SCHAAL
Technische uitvoering IV I 4

totaal fte I

HR21 profielen

Medewerker technische uitvoering IV

Werknamen

Medewerker Cultuurtechniek

t2

TAAKDUIDING

Taken die bij de te onderscheiden functies horen:

Medewerker technische uitvoering IV
Onderhoud von openbaar groen (niet zijnde de bomen) in het buitengebied met nadruk het groen
waarlangs recreotìeve routes lopen en de landschapselementen.
Token ols chouffeur / machinist /algemene token

HR'¿ 1 FUNTIEBESCHRIJVINGEN

Navolgend zijnde HR21 normfuncties opgenomen.

HR2l profiel Paginanummer:

Medewerker technische uitvoering IV
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PERCEEL TECHNISCHE INSTALLATIES
OV / VRI

FUNCTIES EN FORMATIE OMVANG

In het perceel technische installaties worden in totaal 2 fte ingebracht.
Het gaat daarbij om de functie op basis van HR21 volgens onderstaand overzicht.

FUNCTIEBOEK GEGEVENS FTE SCHAAL
Technische uitvoering III 2 5

totaal fte 2

HR21 profielen

Medewerker technische uitvoering III

Werknamen

(hulp)monteur elektro technische
installaties OV/VRI

TAAKDUIDING

Taken die bij de te onderscheiden functies horen:

Medewerker technische uitvoering III
Onderhoud en reparoties uitvoeren aan Openbore Verlichtíng & Verkeersregelinstollaties
Bedienen von de hoogwerker
Aonduiding door Cítytec

- Lampstoringen OVL / VRI (laag of hoog is afhankelijk van het type rijbewijs)
- Groepsremplace OVL / VRI (laag of hoog is afhankelijk van het type rijbewijs)
- Schouwen (aan/uit controle)
- Vervangen Armaturen
- Herstelwerk OVL / VRI (masten rechtzetten, VRI's draaien e.d.)
- Hulpmonteur o.l.v. een L" monteur (masten zetten)

Afhonkelijk van hun aonvullende opleidingen kunnen de medewerkers ook worden ingezet op
kobelwerkzoomheden voor het eigen net / Stedin net en/ of zelfstondig masten ploatsen.

HRi¿ 1 FUNTIEBE SCHRIJVINGEN

Navolgend zljnde HR21 normfuncties opgenomen.

HR21 profiel Paginanummer:

Medewerker technische uitvoering III 7
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PERCEEL DRUKRIOOLGEMALEN

FUNCTIES EN FORMATIE OMVANG

In het perceel drukrioolgemalen wordt in totaal 1 fte ingebracht.
Het gaat daarbij om de functie op basis van HR21 volgens onderstaand overzicht.

FUNCTIEBOEK GEGEVENS FTE SCHAAL
Technische uitvoering III I 5

totaal fte 1

Monteur drukrioolgemalen

TAAKDUIDING

Taken die bij de te onderscheiden functies horen:

Medewerker technische uitvoering III
Onderhoud en reparatìes (mechanisch en elektrotechnisch) uitvoeren aan drukrioolgemalen;
betreft 1" en 2 lijns onderhoud en het verhelpen von storingen.
Schoonhou d e n voo rzi e nì nge n

HR¿ 1 FUNTIEBESCHRIJVINGEN

Navolgend zljnde HR21 normfuncties opgenomen.

HR21 profielen

medewerker technische uitvoering III

HR21 profiel

Medewerker technische uitvoering III

Werknamen

Paginanummer:

7
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Functiebeschrijving

Naam functie

Code

Functiereeks Realisatie:

Het leveren van (specialistlsche) producten en diensten gericht op het ontwikkelen,
verbeteren en in stand houden van de openbare ruimte door studie, ontwerp, voorbereiding,
directievoerìng, uitvoering van en toezicht op technlsche werken.

Functiegroep Tech nicche uitvoering :

Het ultvoeren van technische werkzaamheden op het terrein van aanleg, onderhoud of
beheer ln de openbare ruimte. Werkzaamheden dle zowel ln eigen beheer of ln
samenwerking met private partiJen worden uitgevoerd.

Overwegc nde fu ncticken merken :

verrichtonderho en beheerwerkzaamheden aan technische installatles,
voertuigen, machines e.d.

a
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. voert standaard controles uit

. lost eenvoudige storingen op

. verricht volgens planning onderhoud- , aanleg- en/of reparatiewerkzaamheden uit

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

. verstrekt algemene informatie aan gebruikers

Resultaatgebied 3: Materieelvoorziening

. bedient gereedschappen, voeftuigen en hulpapparatuur

. verricht klein onderhoud aan machines en gereedschappen

Resultaatgebied 1: Onderhoud

Resultaatgebied 2: Beheer

Generieke taken

Module

Indicatief werk- & denkniveau 2 VMBO

Algemene functie eisen

Indicatief schaaln ¡vêau :5
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Resu lta atbesch rijvi n g

Gegevens van de functie

Opleidinosniveau : Specifíeke opleidinq
Specifieke kwalificaties Specifieke aanvullende opleiding en mate van

ervarinq

Specifieke functie eisen

RESULTAATGEBIEDEN

Resultaatafspraken:
a.
ar

Prestatie- i nd icatoren :
a

a

Resultaatgebied 1: Onderhoud
Verricht volgens planning onderhoud-, aanleg- en/of

zaamheden.

Resultaatafspraken:

a

ar

Prestatie-i nd icato ren :

a

a

Resultaatgebied 2: Beheer
Verricht beheerwerkzaamheden en verstrekt algemene informatie aan
gebruikers.

Resultaatafspraken:
a

a

Prestatie-i nd icato ren :

a

Resultaatgebied 3: Materieelvoorziening
Verricht klein onderhoud aan machines en gereedschappen,

I



r)
2)
3)
4)

Afspraken over competenties

1)
2)
3)
4)

Afspraken over bezwaarde omstandigheden
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Bijlage : competentieprofiel medewerker technische uitvoering
III
Kernwaarden

1)

2)

3)

4)

s)

Passie

Extern gericht en dienstverlenend

Resu lta atgeri cht e n tra n spa ra nt

Flexibel en ondernemend

Samenwerkingsgericht

Competenties voor de reeks Realisatie
1)

2)

Omgevingsbewustzijn

Samenwerken

Competenties voor de groep Technische uitvoering
1) Mondelinge preæntatÍe
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Functiebeschrijving

Naam functie

Code

Fu nctiereeks Rea I isatie :

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

Functiegrocp Technlsche uihroerlng:

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 partiJen worden ultgewerd.

Ovcrwege nde fu nctieken merken :

. verricht gøstandaardiæerdc onderhoud- en beheerwerkzaamheden aan nische
installaties, vo en, machines e.d.
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. voert eenvoudige standaardcontroles uit

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

Resultaatgebied 2: Beheer

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

Algemene functie eisen

Indicatief schaal n ¡veeu ¿4

)
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Resu lta atbesch rijvi n g

Gegevens van de functie

Werknaam functie
Code van de functie
Generieke besc

enerieke beschr n
hriivinq

Code g

I

OoleidinEsniveau Specifieke opleiding
Specifieke kwa I if icaties Specifieke aanvullende opleiding en mate van

ervaring

Specifieke functie eisen

RESULTAATGEBIEDEN

Reculteatafspraken:
a

a

Prestatie-i nd icatoren :

a

Resultaatgebied 1: Onderhoud
Verricht onder toezicht gestandaardiseerde en kort cyclísche onderhoud-,

en / of re pa ratiewerkzaa m heden,aanleg-

R,esultaatafsprakcn:
a

a

Prestatie-i nd icatoren :

a

a

Resultaatgebied 2: Beheer
Verricht gestandaardiseerde beheerwerkzaamheden en verstrekt
algemene informatie aan ruikers

Resultaatafspraken:
a

a

Prestatie- i nd icatoren :

a

Resultaatgebied 3: Materieelvoorziening
Verricht eenvoudíg en routinematig onderhoud aan machines en
gereedschappen
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r)
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 lta atgeri cht e n tra n spa ra nt

Flexibel en ondernemend

Samenwerkingsgericht

Competenties voor de reeks Realisatie
r)

2)

Omgevingsbewustzijn

Samenwerken

Competenties voor de groep Technische uitvoering
1) Mondelinge prcsentatie
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