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ZAALWACHTER 
 

Functiegegevens 

 
Functiebenaming: Zaalwachter 

Cluster:  Vrije tijd 

Team:   Sport / Beheer en Exploitatie sportinfrastructuur 

Loonschaal:  D1-D3 

Rapporteert aan: Ploegbaas 

 

Doel van de functie 
 

Je staat in voor het onderhoud, het toezicht en de veiligheid in en rond het sportcentrum. 

 

Verantwoordelijkheden 
 

• Je voert de dagelijkse schoonmaak- en onderhoudstaken in en rond de sportinfrastructuur uit. 

Je staat in voor het poetsen van kleedkamers, douches, sanitair, sportzalen en algemene 

ruimtes. Je herstelt kleine defecten aan infrastructuur en sportmateriaal. Je onderhoudt de 

buitensportinfrastructuur. 

 

• Je zorgt voor een correcte en veilige opstelling van het sportmateriaal en de sport toestellen, 

je onderhoudt ze en bergt ze na gebruik terug op. 

 

• Je houdt actief toezicht op het gebruik van de sportinfrastructuur. Je geeft informatie aan be-

zoekers. Je zorgt voor de naleving van gebruikersreglement. Je wijst bezoekers terecht bij 

niet-naleving van dit reglement. Je staat in voor de opening en de sluiting van de gebouwen.  

 

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. 

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. 

Je voert je eigen taken zelfstandig uit. 
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Samenwerken 
Gedreven zijn om de doelen van het team te bereiken. 

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. 

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 

Je stelt de technische handelingen die de uitvoering van uw opdracht vereisen 

 

Klantgerichtheid 

Gedreven zijn om de klant te helpen. 

Je reageert vriendelijk, tijdig en correct in contacten met burgers en interne klanten.  

 

Kwaliteitsvol werken 
Gedreven zijn om werk af te leveren dat voldoet aan de gevraagde normen. 

Je werkt correct en verzorgd volgens de afspraken. 

 

 

 


