
 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING: Deskundige projectmedewerker recyclageparken 

 
Graadnaam: Deskundige  

Functietitel: Projectmedewerker 

recyclageparken 

Functionele loopbaan: B1-B2-B3 

Afdeling: Ondersteuning Gemeenten 

Dienst: Recyclageparken 

Rapporteert aan: Coördinator 

recyclageparken 

 

 

DOEL VAN DE ENTITEIT & FUNCTIE 

Binnen de afdeling ‘Ondersteuning gemeenten’ opereren 3 teams: een team ‘Recyclageparken’, een 
team ‘Materiaalstromen’ en een team ‘Afvalpreventie, sensibilisatie en communicatie’. Elk van deze 
teams worden aangestuurd door een Teamcoach of Coördinator.  

De projectmedewerker recyclageparken is mee verantwoordelijk voor de goede werking van de IVM-

recyclageparken. De projectmedewerker ondersteunt de coördinator en springt bij in de dagelijkse 

sturing van de parken. De medewerker neemt een brugfunctie op tussen coördinator en 

recyclageparkwachters bij vragen, klachten, e.d.  De projectmedewerker staat mee in voor de projecten 

die door de dienst opgestart en uitgevoerd worden.  Tenslotte staat deze medewerker ook in voor de 

gepaste informatiedoorstroming naar bezoekers, inwoners en collega’s. 

 

KERNRESULTAATGEBIEDEN 

1. Opvolgen en optimaliseren van de werking en het administratief beheer van de recyclageparken: 

 Op gestructureerde basis plaatsbezoeken brengen aan de diverse locaties 

 Opmaken van werkplanningen o.b.v. overleg met collega’s en parkwachters 

 Opvolgen van facturatie en bespreking problemen met leveranciers 

 Mee organiseren van een marktbevraging m.b.t. inzameling en verwerking van afvalstromen op 
de recyclageparken 

 Opvangen, verzamelen en behandelen van meldingen, klachten en defecten m.b.t. de uitbating 
van de recyclageparken en hiervoor de nodige contacten onderhouden met de gemeenten 
 

2. Verantwoordelijke voor het beheer van de infrastructuur van de recyclageparken: 

 Opvolgen, coördineren en controleren van technische werken en diensten op de 
recyclageparken ( herstellingen aan infrastructuur, leveringen nieuwe onderdelen en/of 
infrastructuur, gebruik en onderhoud gereedschappen,…) 

 Instaan voor ICT-systemen op de recyclageparken 

 Afstemmen met en rapporteren aan de coördinator en de gemeentelijke diensten ivm de 
infrastructuur op de recyclageparken 
 

3. Ondersteunen van de coördinator in personeelsgerelateerde materie: 

 Opnemen van brugfunctie tussen de coördinator en de parkwachters 

 Verwerken van verlofaanvragen, afwezigheden e.a. in het tijdsregistratiesysteem 

 Contacten verzorgen met de interimkantoren in functie van personeelsinzet 

 Voorbereiden van en ondersteuning bieden bij toolbox-meetings en opleidingsmomenten 

 Ondersteunen bij de recrutering en selectie van parkwachters 

 Coachen van kleine teams recyclageparkwachters 
 

4. Instaan voor projecten in kader van afvalinzameling en duurzaamheid op de recyclageparken 

 Uitwerken en opvolgen van nieuwe projecten inzake afvalinzameling in opdracht van de 
deelnemende gemeenten of op initiatief van IVM 

 Onderzoeken van mogelijke subsidiekanalen 

 Opmaken van administratieve dossiers 

 Rapporteren naar bestuur en stakeholders over projectdossiers 
 
5. Taken eigen aan de functie: 

 Mee voorbereiden van technische bepalingen in kader van overheidsopdrachten 



 

 

 Aanbrengen, opvolgen en toepassen van voorstellen ter verbetering van de dienstverlening of 
optimalisatie van de interne werkingsprocessen 

 Bijblijven op het vakgebied en actualiteit o.a. door volgen van opleidingen, opvolgen relevante 
literatuur, … 

 Bijwonen van vergaderingen of vergaderverslagen opmaken 

 Vervangen van teamcollega’s bij hun afwezigheid 

 Actief deelnemen aan diverse projecten binnen het bedrijf 
 
 
FUNCTIEPROFIEL 

GEDRAGSCOMPETENTIES 

1. Loyauteit  
2. Integriteit 
3. Oplossingsgericht werken 
4. Zelfstandig werken 
5. Resultaatgerichtheid 
6. Plannen en organiseren 
7. Communiceren 
8. Samenwerken 
9. Flexibiliteit 
10. Klantgerichtheid 
11. Analyseren 
12. Coachen 

 

VAKTECHNISCHE COMPETENTIES 

Voornamelijk: 

 Kennis van de werking van intergemeentelijke samenwerkingverbanden 

 Kennis van de courante softwaretoepassingen in dit domein 

 Basiskennis m.b.t. milieu- en afvalstoffen 

 Basiskennis van coachingstechnieken 
 
 
DIPLOMAVEREISTEN EN ANDERE SPECIFIEKE GEGEVENS 
 

 beschikken over een bachelor diploma of een diploma hoger secundair onderwijs met minstens 3 
jaar relevante ervaring. 

 Beschikken over een rijbewijs B 
 


