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Parkeerwachter 

PARKEERWACHTER (D1-D3) 
 

Functiegegevens 

 
Functiebenaming: Parkeerwachter 

Cluster:  Ruimte 

Team:   Parko 

Loonschaal:  D1-D3 

Rapporteert aan: Exploitatieverantwoordelijke 

 

Doel van de functie 
 

Als parkeerwachter sta je in voor de handhaving van het parkeerbeleid en het toezicht op de naleving 

van de parkeerreglementering.  

 

Verantwoordelijkheden 
 

• Je houdt toezicht op het naleven van het parkeerreglement. Dit reglement omvat het betalend 

parkeren, parkeerduur-beperkingen, uitgereikte vergunningen en inname openbaar domein en 

op GAS-boetes op het stilstaan en parkeren. 

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor de burgers omtrent de toepassing van het 

parkeerreglement: je bent aanwezig in het straatbeeld, je informeert burgers, helpt hen 

verder of verwijst hen op een klantvriendelijke manier door.  

• Je staat in voor het signaleren van zowel noden als onregelmatigheden in het parkeerbeleid. 

Je denkt mee na en geeft info door rond noden inzake parkeren in de publieke ruimte (bv 

rond bewonersparkeren, fietsenstallingen, …). Je signaleert defecten (bv defecte 

parkeerautomaat). 

• Je bent bereid om deze taken op te nemen op het grondgebied Kortrijk, maar ook in Kuurne 

en/of Wervik. 

 

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 gaat ervoor om de taken af te werken binnen de afgesproken termijn. 
• Je zoekt naar de meest optimale werkwijzen en -middelen om een goed resultaat te hebben. 

• Je geeft tijdig aan wanneer er knelpunten in het werk optreden. 
• Je reageert rustig en vriendelijk bij problemen, negatieve feedback en onvoorziene situaties. 
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Zelfstandig werken 
Gedreven zijn om optimaal en zonder toezicht of controle te werken. 

• Je voert je taken op een zelfstandige manier uit. 
• Je kan werken zonder toezicht. 

• Je zoekt zelf naar oplossingen voor problemen. 

• Je volgt de geldende voorschriften en interne procedures bij de uitvoering van taken. 

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

• Je leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na. 

• Je stelt je open en constructief op in de samenwerking met je collega’s. 
• Je gaat respectvol om met anderen en toont waardering voor ieders eigenheid en 

mening. 

Klantgerichtheid 
Gedreven zijn om de klant te helpen. 

• Je bent altijd vriendelijk. 
• Je bent hulpvaardig en respecteert de regels of afspraken. 

• Je blijft beleefd en respectvol bij klachten/ vragen. 
• Je geeft volledige en correcte informatie aan de klant. 

 

Veilig werken 
Je denkt en handelt veiligheidsbewust zodat je eigen veiligheid en die van anderen (collega’s, burger…) 
bij de uitvoering van de opdracht gewaarborgd wordt. 

• Je merkt gevaarlijke situaties op (vb. verkeer…) en grijpt in waar mogelijk. 

• Je laat tijdens de uitvoering van jouw opdracht geen materiaal rondslingeren zodat de 

veiligheid van anderen gewaarborgd blijft. 

 

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

• Je voert het werk verzorgd en op een juiste manier uit. 

• Je voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen werk. 
• Je merkt fouten op binnen het eigen werkveld en verbetert ze. 

• Je volgt de voorgeschreven procedures. 

 

Technische vaardigheden beheersen 
Gedreven zijn om de  technische vaardigheden en deskundigheid om jouw opdrachten uit te voeren 
onder de knie te krijgen. 

• Je voert onder toezicht de instructies omtrent de uitvoering correct uit. 
• Je maakt gebruik van de juiste hulpmiddelen bij de uitvoering. 

 

 


