
 

Functiebeschrijving 

MEDEWERKER NETTE STAD  

 
Functiegegevens 
 

Functiebenaming: Medewerker nette stad  

Directie:  Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling 

Team:   Beheer Openbaar Domein – Exploitatie 

Loonschaal:  D1 – D3 

Rapporteert aan: Ploegbaas Nette Stad  

Budgetsleutel:  GBB-CBS/0984-00 /6203000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/KP-GEEN 

 

Doel van de functie 
 

Je zorgt ervoor dat het openbaar domein van de stad er net bijligt. Hierbij is het verwijderen 

van zwerfvuil, sluikstort, bladafval en onkruid… je dagelijkse opdracht. Je staat eveneens in 

voor de opkuis na evenementen. Als het nodig is, help je mee met andere ploegen binnen 

team beheer openbaar domein. 

 

Verantwoordelijkheden 
 

• Je zorgt ervoor dat het openbaar domein van de stad er net bij ligt. Dit betekent dat je 
de  zwerfvuilbakjes ledigt, krengen ophaalt, zwerfvuil opruimt, sluikstort opkuist en de 
omgeving van glasbollen en kledijcontainers opkuist. 

• Je houdt de parken proper (opruimen zwerfvuil, opkuis sluikstort, …).  

• Je begeleidt de opkuisacties voor scholen lager onderwijs.  

• Je neemt bladafval weg op het openbaar domein.  

• Je bestrijdt onkruid, zowel machinaal als manueel, op verharde en onverharde 
ondergronden op het openbaar domein. 

• Je staat in voor de algemene opkuis na evenementen (ledigen vuilnisbakken, 
wegnemen zwerfafval, …). 

• Als het nodig is, help je mee met andere ploegen binnen team beheer openbaar 
domein (bv wegnemen vuilniszaken, strooien op het openbaar domein). 

 

 

 



 
 

 

Kenniscompetenties 
 

• Je beschikt over een rijbewijs B 
 

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.  
Weekendwerk is vaak aanwezig (bv opkuis na evenementen).  

 
4. Taakuitvoering en werkorganisatie – niveau 1 

 
4.1. Je voert zelfstandig taken uit  


