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MEDEWERKER PARKEERTECHNICUS 
 

Functiegegevens 

 
Functiebenaming: Parkeertechnicus 

Cluster:  Ruimte 

Team:   Parkeren / Onderhoud en parkeren 

Loonschaal:  C1-C3 

Rapporteert aan: Exploitatieverantwoordelijke technieken 

 

Doel van de functie 
 

Je staat in voor de goede werking van alle technische elementen bij het team parkeren : 

parkeersignalisatie, gebouwen, camera bewakingssystemen, toegangscontrolesystemen, 

parkeergeleidingssysteem, parkeersensoren, databekabeling, …. Je werkt mee in een 

permanentieregeling binnen het team.  

 

Verantwoordelijkheden 

 

• Je neemt het nazicht en onderhoud van diverse technieken en installaties op. Het gaat zowel 

om parkeersignalisatie, gebouwen (parkeergarages en parkeerterreinen), camera bewakings-
systemen, toegangscontrolesystemen, parkeer geleidingssysteem, parkeersensoren, databe-

kabeling. 

 

• Je werkt op basis van een planning rond zowel periodiek onderhoud, uitbreiding van be-

staande technieken als rond uitrol van nieuwe technische installaties.  

 

• Je voert dringende herstellingen uit en zoekt dringende storingen rond de diverse technische 
installaties en toepassingen uit. Deze storingsanalyses zijn zowel mechanisch als sturingsma-

tig.  
 

• Je weet welke problemen je zelf kan oplossen en waarvoor je terecht kan bij externe leveran-
ciers of diensten.  

 

Kenniscompetenties 
 

• Je beschikt over een basiskennis elektriciteit en elektronica.  

 

• Je hebt kennis over databekabeling. 
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• Je kan vlot werken met computer en hebt interesse in diverse software specifiek binnen dit 

takenpakket.  

 

• Je bent houder van het brevet BA4-BA5 of bent bereid dit te behalen na opleiding 

 

Competenties  
 

Resultaatsgerichtheid 
Gedreven zijn om op tijd doelen te halen door oplossingsgericht de hiervoor nodige acties en initiatieven 
te nemen en zich hier ook verantwoordelijk voor voelen. 

• Niveau 1: Je werkt gericht en actief aan het bereiken van de vooropgestelde doelen. 

 

Zelfstandig werken 
Gedreven zijn om optimaal en zonder toezicht of controle te werken. 

• Niveau 1: Je voert je eigen taken zelfstandig uit. 

 

Samenwerken 
Gedreven zijn om de doelen van het team te bereiken. 

• Niveau 1: Je werkt met je collega’s aan gezamenlijke opdrachten, respecteert de gemaakte 

werkafspraken en onderhoudt een goede werksfeer. 

 

Veilig werken 

Je denkt en handelt veiligheidsbewust zodat je eigen veiligheid en die van anderen (collega’s, burger, 

enz.) bij de uitvoering van de opdracht gewaarborgd wordt. 

• Niveau 1: Je leeft de algemene veiligheidsvoorschriften verbonden aan je concrete functie na. 

 

Technische vaardigheden beheersen  
Gedreven zijn om de  technische vaardigheden en deskundigheid om uw opdrachten uit te voeren 

onder de knie te krijgen 

• Niveau 1: Je stelt de technische handelingen die de uitvoering van uw opdracht vereisen 

• Niveau 2: Je beheerst de technische vaardigheden van uw vak grondig en voert de 

handelingen zelfstandig uit 

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

 

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

 
3. Integriteit  

3.1 Je handelt correct en respecteert de regels. 
 

4. Kostenbewustzijn  
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4.1 Je stelt je kostenbewust op. 

 
5. Veranderingsgericht  

5.1. Je staat open voor verandering 
 

 

Functiegebonden competenties 
 

1. Stressbestendigheid  
1.1 Je blijft kalm en rustig bij gekende, terugkerende piekmomenten. 
2.2 Je blijft kalm en rustig handelen in onverwachte situaties, bij tegenslag, bij kritiek of bij 

verhoogde werkdruk. 
 

2. Analyseren  
2.1 Je komt tot de essentie van een probleem / vraag / informatie. 

 

3. Taakuitvoering en werkorganisatie 
3.1 Je voert zelfstandig taken uit. 

 
4. Flexibiliteit  

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

5. Initiatief en proactviteit 
5.1  Je neemt verantwoordelijkheid en acties op binnen je takendomein.  

 
6. Ontwikkelingsgericht 

6.1. Je toont je leerbereid met betrekking tot de eigen functie 
 

 
 
 


