
FUNCTIEBESCHRIJVING: Deskundige projectmedewerker afvalpreventie, sensibilisatie 
en communicatie 

 
Graadnaam: Deskundige  

Functietitel: Projectmedewerker 

afvalpreventie, sensibilisatie en 

communicatie 

Functionele loopbaan: B1-B2-B3 

Afdeling: Ondersteuning Gemeenten 

Dienst: Afvalpreventie, sensibilisatie en 

communicatie 

Rapporteert aan: Teamcoach afvalpreventie, 

sensibilisatie en communicatie 

 

 

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 afvalpreventie ondersteunt samen met collega’s de deelnemende steden en 
gemeenten in het werkingsgebied bij hun afvalpreventie- en sensibiliseringsbeleid.  Vanuit dit team worden 
ook zelf initiatieven genomen ter voorkoming van afval, zwerfvuil- en sluikstorten.  Speciale aandacht gaat 
daarbij ook naar het begeleiden en sensibiliseren van specifieke doelgroepen rond deze thema’s. 
 
 

KERNRESULTAATGEBIEDEN 

1. Verantwoordelijke voor het cameraproject: samen met je collega projectmedewerker 

 Coördineer je het inzetten van mobiele camera’s in de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil 

 Stuur je het team medewerkers aan dat de camera’s (ver)plaatst 

 Observeer je de opgenomen beelden 

 Sta je bij overtredingen in voor het opmaken van het verslag in het kader van de gemeentelijke 
administratieve sanctie (GAS) 

 Sta je in voor contacten met politiezones, sanctionerende ambtenaren, gemeentebesturen… 

 Volg je het onderhoud en herstellingen van de camera’s op 

 Volg je de desbetreffende wet- en regelgeving op 
 
2. Instaan voor projecten in kader van afvalpreventie en duurzaamheid 

 Uitwerken en opvolgen van nieuwe projecten inzake afvalinzameling of afvalpreventie 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 
 
3. Sensibiliseren en begeleiden van acties en doelgroepen 

 Uitbouwen van een netwerk via permanente contacten met gemeenten, organisaties en 
vrijwilligers die rond afval, zwerfvuil e.d. (willen) werken 

 Opzetten, uitwerken, en coördineren van (intergemeentelijke) bewustmakingsacties (bv. 
Mooimakers, Week van het Afvalteam, …) 

 Ondersteunen van projecten m.b.t. afvalpreventie van gemeenten en verenigingen 

 Mee uitwerken van een educatief aanbod 
 
4. Mee verzorgen van de (externe) communicatie 

 Mee voorbereiden en verzorgen van teksten voor folders, magazines, sociale media, … 

 Mee optimaliseren van de communicatie in functie van de doelgroepen 

 Opvangen, verzamelen en behandelingen van meldingen, klachten, ervaringen uit het werkveld 
 

5. Taken eigen aan de functie: 



 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, … 

 Voorzitten 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. Assertiviteit 
4. Zelfstandig werken 
5. Resultaatgerichtheid 
6. Flexibiliteit 
7. Initiatief 
8. Zorgvuldigheid 
9. Samenwerken 
10. Plannen en organiseren 
11. Communiceren 
12. Probleemoplossend werken 

 
VAKTECHNISCHE COMPETENTIES 

Voornamelijk: 

 Kennis van de werking van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

 Kennis van de courante softwaretoepassingen in dit domein 

 Kennis van de van toepassing zijnde wetgeving 

 Kennis van projectbeheer 

 Kennis van gemeentelijke administratieve sancties (na opleiding) 

 Redactionele vaardigheid en basiskennis van communicatietechnieken en -kanalen 
 

 

 

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 

 In het bezit zijn van een attest van de opleiding van GAS-vaststeller of bereid om de opleiding te volgen 
en te slagen in een examen binnen een termijn van een jaar 

 
 


