
 

Functiebeschrijving 

MEDEWERKER AFVALOPHALING  

 
Functiegegevens 
 

Functiebenaming: Medewerker afvalophaling  

Directie:  Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling 

Team:   Beheer Openbaar Domein – Exploitatie 

Loonschaal:  D1 – D3 

Rapporteert aan: Ploegbaas afvalophaling  

Budgetsleutel:  GBB-CBS/0309-00 /6203000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/KP-GEEN 

 

Doel van de functie 
 

Je neemt op het openbaar domein de vuilniszakken weg en werpt deze in de laadbak van de 

vuilniswagen. Je haalt het bedrijfsafval op (zakken en containers). Je haalt het grofvuil op. Dit 

gebeurt gescheiden in verschillende fracties. Je haalt (minder frequent) eveneens papier- en 

karton en groenafval op. Als het nodig is, help je mee met andere ploegen binnen team beheer 

openbaar domein. 

 

 

Verantwoordelijkheden 
 

• Je neemt op het openbaar domein de vuilniszakken weg en werpt deze in de laadbak 
van de vuilniswagen. Binnen de praktische werking van het team, betekent dit dat je 
elke dag om 5 uur ’s morgens het werk aanvat.  

• Je schat in of afval reglementair wordt aangeboden en neemt de nodige maatregelen. 
Afvalzakken die foutief worden aangeboden neem je niet mee. Indien nodig kan je 
aan de burger toelichten waarom hun afval niet wordt opgehaald.  

• Je haalt het bedrijfsafval op (zowel zakken als containers).   

• Je haalt het grofvuil op, volgens de planning opgemaakt door de ploegbaas. Het 
grofvuil haal je gescheiden op in verschillende fracties in functie van de recuperatie 
van het materiaal.  

• Je haalt binnen de planning van het team het papier- en karton op (tweewekelijkse 
ronde) en je haalt het groenafval op (11 keer per jaar)  

• Als het nodig is, help je mee met andere ploegen binnen team beheer openbaar 
domein (verwijderen zwerfafval en sluikstort, verwijderen onkruid, ….) 



 
 

 

 

Kenniscompetenties 
 

• Je beschikt over de basiskennis van de sorteerregels (als burger). 
 

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. Kwaliteitsgerichtheid – niveau 1 
 

1.1 Je bewaakt de kwaliteit van je werk.  
 

2.  Initiatief en proactiviteit – niveau 1 
 

2.1 Je neemt verantwoordelijkheid en acties op binnen je takendomein. 
 

3. Flexibiliteit – niveau 1 
 

3.1 Je past je planning, aanpak of gedrag aan als de concrete situatie dat vereist.  
 

4. Taakuitvoering en werkorganisatie – niveau 1 
 

4.1. Je voert zelfstandig taken uit  


