
 

Functiebeschrijving 

MEDEWERKER CHAUFFEUR C –  

Afvalophaling / Nette Stad 

 
Functiegegevens 
 

Functiebenaming: Medewerker chauffeur C  – Afvalophaling / Nette Stad  

Directie:  Klimaat, Ondernemen en Ruimtelijke Ontwikkeling 

Team:   Beheer Openbaar Domein – Exploitatie 

Loonschaal:  D1 – D3 

Rapporteert aan: Ploegbaas Afvalophaling / Nette Stad  

Budgetsleutel:  GBB-CBS/0300-00 /6203000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/KP-GEEN 

 

Doel van de functie 
 

Je zorgt ervoor dat het openbaar domein van de stad er net bijligt. Je maakt deel uit van het 

team afvalophaling of het team nette stad.  

Team Afvalophaling 

Je neemt op het openbaar domein het aangeboden afval weg. Je werkt zowel als belader / 

raper ifv het wegnemen van het aangeboden afval (zakken, containers, groen, grofvuil, ..) Je 

werkt eveneens als chauffeur en bestuurt de vrachtwagen of andere voertuigen.  

Team Nette Stad 

Je dagelijkse opdracht bestaat uit het reinigen van straten, greppels, fietspaden, stoepen, 

pleinen, parkings…. Je voert deze reinigingstaken hoofdzakelijk uit met specifieke 

voertuigen. Je neemt binnen de ploeg ook andere taken op zoals vegen, opruimen 

zwerfafval, verwijderen bladafval en onkruid. 

 

Verantwoordelijkheden 
 

Team Afvalophaling 

  

• Je neemt op het openbaar domein de vuilniszakken weg. Dit doe je ofwel als belader 
/ raper (je werpt de zakken in de laadbak) of als chauffeur van de vrachtwagen. 
Binnen de praktische werking van het team, betekent dit dat je elke dag om 5 uur ’s 
morgens het werk aanvat.  



 
• Je haalt het bedrijfsafval op (zowel zakken als containers), zowel als belader / raper 

én als chauffeur. 

• Je haalt groenafval of grofvuil op, volgens de planning, zowel als belader / raper én 
als chauffeur. 

• Je staat in de namiddag in voor de groeninzamelpunten (met vrachtwagen) waar 
burgers hun groenafval komen afleveren. Je werkt van 13 tot 21 uur en houdt toezicht 
op de aanvoer van het groenafval. 

 

Team Nette stad 

• Je zorgt ervoor dat het openbaar domein van de stad er net bij ligt. Dit betekent dat je 
instaat voor de reiniging van straten, greppels, fietspaden, stoepen, pleinen, parkings, 
trappen, muren, banken, …. 
Binnen de praktische werking van het team betekent dit dat je in 2 shiften werkt 
tussen 5 en 21 uur en er systematisch weekendwerk is. 

• Je voert deze reinigingstaken vaak uit met specifieke voertuigen / machines : 
veegwagens, tremo (hoge druk spuitmachine), huisvuilwagen, … Tijdens het 
uitvoeren van de onderhoudstaken bewaak je de veiligheid in het verkeer en indien 
nodig van je collega’s die op het openbaar domein hun taak opnemen (vegers, 
rapers, …) 

• Je verwijdert verf-, olie-, en allerhande andere materialen van het openbaar domein. 

• Je staat in voor de algemene opkuis na grotere evenementen op straten en pleinen. 

• Je neemt ook andere taken op binnen het team nette stad zoals vegen, opruimen 
zwerfafval, verwijderen bladafval en onkruid.  

 

Kenniscompetenties 
 

• Je beschikt over een rijbewijs C met vakbekwaamheid en eventueel een rijbewijs CE 
met vakbekwaamheid. 

 

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.  
Je werkt bovendien in een flexibel uurrooster. Weekendwerk is vaak aanwezig (bv opkuis na 
evenementen), net zoals starten in de vroege ploeg (om 5 uur) 

 
4. Taakuitvoering en werkorganisatie – niveau 1 

 
4.1. Je voert zelfstandig taken uit  


