
 

 
 

 

1. Identificatiegegevens 
 

Functiebenaming Technisch medewerker groendienst 

Niveau C 

Salarisschaal C1-C3 

 
 

2. Plaats in het organogram 
 

Behoort tot de afdeling  Infrastructuur en technische diensten 

Behoort tot de dienst Technische uitvoerende diensten 

Staat onder leiding van en 
rapporteert aan 

De technisch coördinator 

Bij afwezigheid van deze laatste aan Het diensthoofd 

Geeft leiding aan Medewerkers van de groendienst 

 
 

3. Doel van de functie 
 
Bijdragen aan het vergroenen, verbloemen én ontharden van Vlaanderen? Het samen net 
even anders willen zijn en samen beter willen doen? Kom werken als technisch medewerker 
groendienst bij de stad Menen. 
 
Je zorgt voor het beheer, de aanleg en het onderhoud van het groen in de publieke ruimte, 
begraafplaatsen en patrimonium van onze stad.  Dat is jouw doel: door middel van het samen 
werken met, het begeleiden én activeren van je medewerkers. Je denkt mee, ziet kansen en 
signaleert dit richting de tuinarchitect, waarmee je nauw samenwerkt. Je draagt je kennis over 
aan de techniekers en hulptechniekers en zorgt ervoor dat de klus geklaard wordt. Jij bent 
immers dé specialist in je vak en geeft dus het goede voorbeeld.  
 

4. Functie-inhoud 
 
Resultaatgebied 1: werkvoorbereiding  
 
Dit omvat onder meer volgende mogelijke taken:  

- Voorbereiden van de werkopdrachten;  
- Vooraf ter plaatse de werkplek bezoeken;  
- Afspraken maken met de aanvrager van de werkopdrachten aangaande de uit te 

voeren werken, eisenprogramma, uitvoeringstermijn, startdatum, …;  
- Voorleggen van de voorbereiding en advies geven aan diensthoofd wat betreft de 

validatie van de opdrachten; 
- Bepalen van benodigd materiaal en in te zetten middelen (materieel, capaciteiten);  
- Offerte-aanvragen opmaken en offerten vragen;  
- Uitvoeringsrijp maken van de werkopdrachten;  
- In samenspraak met de administratief medewerker van de dienst plaatsen van 

bestellingen;  
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- Opvolgen van de bestellingen en leveringen; 
- Assisteren bij de opmaak van de planning in overleg met diensthoofd Groen 
- Advies verlenen met betrekking tot de technische aspecten van de uit te voeren 

werken; 
- Bijwonen van coördinatievergaderingen mbt groenprojecten
- Stockbeheer en waken over veilige opslag van materialen en producten 

(onkruidverdelging, meststoffen, brandstof voor werktuigen en machines, …) 
 
Resultaatgebied 2: leidinggeven, dagelijkse leiding, opvolging van de werken en 
rapporteren 
 
Dit omvat onder meer volgende mogelijke taken: 
 

- Sturen en motiveren van de medewerkers; 
- Onthalen en coachen van nieuwe medewerkers, stagiairs, studenten; 
- Voorbeeld functie vervullen; 
- Evenwichtige werkverdeling verzorgen : seizoens-, week- en dagplanningen 
- Dagelijks en voorafgaand overleggen met de ploegbazen omtrent de hen toebedeelde 

werkopdrachten;  
- Technische bijstaan van de werklieden en ploegbazen bij de uitvoering;  
- Opvolgen van de werken in uitvoering en toezien op de correcte uitvoering ervan; 
- Voortgangsbewaking van de opdrachten;  
- In samenspraak met de administratief medewerker feedback verzorgen aan de 

opdrachtgever over de planning en uitvoering;  
- Verzamelen van relevante gegevens en documenten omtrent de uitvoering van de 

werken (per werkopdracht toewijsbaar); 
- Organiseren van groenonderhoud en diensten op begraafplaatsen; 
- Coördineren en opvolgen van uitvoering van werken door externen in zake 

groenonderhoud op ons grondgebied (outsourcing);  
- Rapporteren over voortgang van de werken en signaleren van externe risico’s aan de 

direct leidinggevende en de verantwoordelijke groen, plantsoen en begraafplaatsen;   
- Zelfstandig en met inzicht problemen analyseren en oplossen; 

 
Resultaatgebied 3: aanleg, beheer en onderhoud van groen 
 
Mogelijke taken/deelactiviteiten zijn: 
 

- Meedenken over en formuleren van verbetervoorstellen conform de 
duurzaamheidsprincipes en nieuwe klimaatmitigatie en –adaptatierichtlijnen voor 
plantenaanleg; 

- Verzorgen van de planten: sproeien, vervangen van afgestorven beplantingen…; 
- Verzorgen toegankelijkheid en netheid van begraafplaatsen en bijstaan van de collega 

bij: inplannen percelen, opvolgen verwaarloosde graven en concessies enz.; 
- Zo nodig zelf meewerken op het terrein, waaronder:   

maaien van graszones, beheren en onderhoud van houtkanten en sportvelden, 
uitvoeren van aanplantingen, preventief en periodiek onderhoud (snoeien, scheren….), 
inboeten van planten, struiken, bomen, onderhouden van grachten, opkuisen van 
afgevallen bladeren, assisteren bij plaatsen grafkelders en urnekelders, bijstand 
verlenen bij teraardebestelling, onderhouden  grafzerken oudstrijders, mausoleum,  
 
 
 
 



 

 
 
 
zitbanken en vuilbakken (ledigen) op begraafplaatsen, manueel en mechanisch 
bestrijden van onkruid in openbaar groen en op verhardingen, verwijderen van 
zwerfvuil en drijfvuil van het openbaar groen,…; 

 
Resultaatgebied 4: administratie  
 
Dit omvat onder meer volgende mogelijke taken:  
 

- Aanreiken van de relevante data, bestelbonnen, leveringsbonnen en verrichtte 
prestaties die gerelateerd zijn aan de welbepaalde werkopdrachten;  

- Nacalculatie van de uitgevoerde opdrachten; 
- Controle en nazicht op leveringsbonnen, afhaalbonnen, facturen die betrekking hebben 

op een werkopdracht; 
- Ondersteunen  in de administratie van ziekte, verlofaanvragen, overuren… 

prikklokdata; 
 
Resultaatgebied 5: veiligheid en welzijn  
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 
 

- Waken over naleving van veiligheidswetgeving en wetgeving op de werkplekken en de 
tijdelijke en mobiele bouwplaatsen;  

- Toezien op naleving van regelgeving met betrekking tot welzijn, gezondheid en 
veiligheid op het werk en gebruik van CBM’s en PBM’s 

- Toezien op en doen naleven van de modaliteiten in de gevallen van gelijktijdig “werken 
met derden” op eenzelfde werkplek;  

- Samen met de ploegbazen instaan voor veilige staat van onderhoud van de 
arbeidsmiddelen;  

- Toezien op orde, netheid, hygiëne en veiligheid op de werkplekken alsook het nemen 
van gepaste maatregelen nemen bij uitvoering van werken om ongevallen te vermijden; 

- Toezien op naleving van milieuwetgeving  tijdens uitvoeren van de werken; 
- Ondersteunen bij opmaak van MSDS en productfiches; 
- Ondersteunen bij opmaak van technische bestekken arbeidsmaterieel (machines, 

voertuigen…); 
- Toezicht op correct en duurzaam gebruik van geschikt materieel, materiaal  en 

producten. Beheer en waken over goede propere staat van onderhoud van het 
materieel; 

- Stockbeheer en waken over veilige opslag van materialen en producten (gevaarlijke 
stoffen, meststoffen, brandstof voor werktuigen en machines, …); 

- … 
 
Resultaatgebied 6: overige taken 
 
Dit omvat onder meer volgende mogelijke taken:  
 

- Aanspreekpunt zijn voor de opdrachtgever (interne en externe klanten);  
- Kwaliteitsvolle klantgerichte dienstverlening nastreven; 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

- Bestellen van materialen en controle doen op leveringsbonnen, afhaalbonnen, facturen 
en deze alloceren aan de werkopdrachten; 

- Adviserende rol bij investeringsdossiers voor arbeidsmiddelen;  
- Begeleiding bij keuringen, inspecties, rondgangen arbeidsgeneesheer,…  
- Vervangen van de diensthoofd bij diens afwezigheid;  
- Op vraag van diensthoofd, afdelingshoofd of algemeen directeur ondersteuning geven 

in taken van collega’s van de eigen dienst of andere stads- of ocmw-diensten;  
- Informeren, adviseren en rapporteren aan technisch coördinator, diensthoofd en 

afdelingshoofd;  
- Deelnemen aan interne werkoverleg- en vormingsmomenten; 
- Ondersteunen bij het bijhouden groeninventaris; 
- Bijhouden van de magazijn, inventaris machines, vervangstukken; 
- Bereidheid tot weekendwerk en deelnemen aan permanentiedienst; 
 
 

5. Functieprofiel  
 

Kennis - Brede technische kennis, goede plantenkennis, kennis van materieel en 
materialen; 

- In staat zijn plannen te lezen; 
- Kennis inzake veiligheid bij het uitvoeren van werken; 
- Gebruikerskennis van MS-Office, internet, outlook en gangbare 

softwarepakketten; 
- Basiskennis decreet lokaal bestuur en kennis werking lokale besturen;  
- Noties BBC 

 

 
6. Competenties  
 

- Leiderschap 
o Leidinggeven: ervoor zorgen dat mensen en middelen efficiënt ingezet worden 

met het oog op het bereiken van de doelstellingen. 
o Coaching: het nemen of ondersteunen van acties ter bevordering van de 

professionele en/of persoonlijke ontwikkeling van anderen. 
 

- Plannen en organiseren  
Structuur aanbrengen in tijd & ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van 
problemen. 

 
- Probleemanalyse 

Het duiden van een probleem in zijn verbanden en het op een systematische wijze op 
zoek gaan naar bijkomende informatie om het probleem op te kunnen lossen.  

 
- Klantgerichtheid 

Acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne en externe 
klanten, ook wanneer deze niet rechtstreeks geuit worden.  

 
 
 
 
 



 

 
 
 

- Samenwerken  
Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van 
problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat 
niet direct van particulier belang is. 

 
- Stressbestendigheid  

Tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek efficiënt 
blijven functioneren. 

 
- Integriteit  

Algemeen aanvaarde sociale en ethische normen volgen. 
 

 
 
 

 
 
 


