
 

Functiebeschrijving 

MEDEWERKER GARAGE 
 

Functiegegevens 
 

Functiebenaming: Medewerker Garage  

Directie:  Bedrijfsvoering  

Team:   Aankoop / Garage  

Loonschaal:  D4 

Rapporteert aan: Teamcoach aankoop en voertuigenbeheer 

 

Doel van de functie 
 

Je werkt mee aan een goed onderhouden wagen- en machinepark. Je staat in voor zowel 

onderhoud, herstellingen als algemene werken aan de diverse voertuigen. Je maakt deel uit 

van de permanentieregeling buiten de kantooruren voor dringende opdrachten.  

 

Verantwoordelijkheden 
 

• Je staat in voor het onderhoud en de herstellingen van de diverse voertuigen van de 
stad. Het gaat zowel om wagens, vrachtwagens, kranen, borstelveegmachines, …  

• Je detecteert de problemen of gebreken bij het wagen- en machinepark en gaat na 
op welke manier het voertuig onderhouden of herstelt kan worden.  

• Je weet op welk moment je advies vraagt binnen je team over het al of niet herstellen 
van voertuigen en op welke manier dit het best gebeurt (binnen de eigen garage of 
extern) 

• Je maakt deel uit van de permanentieregeling. Dit betekent dat je buiten de 
kantooruren en tijdens het weekend binnen een afgesproken regeling opgeroepen 
kan worden voor dringende interventies.  

 

 

Kenniscompetenties 
 

• Je beschikt over praktische kennis auto-elektriciteit, auto-elektronica, 

hydraulica en pneumatica 

• Je beschikt over een rijbewijs B, een rijbewijs CE met vakbekwaamheid is een 

pluspunt. 



 

Generieke competenties – stad Kortrijk 
 

1. Klantgerichtheid – niveau 1 
 
1.1 Je reageert vriendelijk, tijdig en correct op vragen van interne klanten of burgers. 

 
2. Samenwerken – niveau 1 

 
2.1 Je werkt constructief mee in het team. Je stelt je loyaal en betrokken op. 

 
3. Integriteit – niveau 1 

 
3.1 Je handelt correct en respecteert de regels. 

 
4. Kostenbewustzijn – niveau 1 

 
4.1 Je stelt je kostenbewust op 

 
5. Veranderingsgericht – niveau 1 

 

5.1 Je staat open voor verandering 
 

Functiegebonden competenties 
 

1. Organisatiebetrokkenheid – niveau 1 
 

1.1 Je toont je leerbereidheid met betrekking tot jouw functie 
 

2. Kwaliteitsgericht – niveau 1 
 

2.1 Je bewaakt de kwaliteit van je werk 
 

3. Initiatief en proactiviteit – niveau 1 
 

3.1 Je neemt verantwoordelijkheid en acties op binnen je takendomein. 
 

4. Flexibiliteit – niveau 1 
 

4.1 Je past je planning, aanpak of gedrag aan als de concrete situatie dat vereist. 
 
5.  Taakuitvoering en werkorganisatie – niveau 1 

 
5.1. Je voert zelfstandig taken uit.  

 


