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FUNCTIEBESCHRIJVING 

                                            Polyvalent medewerker 
 
 
Polyvalent medewerker 

 
Polyvalent medewerker 

 
Je staat in om de containers op de gepaste tijdstippen buiten te zetten, de containers te 
poetsen en terug binnen te zetten zodat de vuilniscontainers tijdig en regelmatig kunnen 
worden geledigd en geurhinder kan worden voorkomen. 

Je wordt daarnaast flexibel ingezet voor allerlei opdrachten. Dit kan gaan van bv. het 
opruimen van sluikstort tot opdrachten voor groenonderhoud. 

 

 
Behoort tot bewonerswerking, afdeling Net-WoninGent. 

Rapporteert aan de  ploegbaas Net-WoninGent.  

 
Voor collega polyvalent medewerkers en medewerkers schoonmaak 
 

 
Opleiding: geen specifieke opleiding vereist. 

Ervaring: geen specifieke ervaring vereist, ervaring met poetsen en kennis van 
poetsmaterialen is een pluspunt. 

Vereist: rijbewijs B 

 

 
Kernopdrachten:  
 
Buitenzetten vuilniscontainers 

Het correct buitenzetten van vuilniscontainers op het juiste tijdstip, zodat deze worden 
opgehaald door Ivago.. 

 

Schoonmaken vuilniscontainers en lokalen 

Onmiddellijk na het ophalen van het vuilnis door Ivago, het schoonmaken/reinigen van de 
lokalen en de vuilniscontainers, zodat klachten van vervuiling en geurhinder worden 
voorkomen. 

 

Binnenzetten vuilniscontainers 

Na het ophalen van het vuilnis door de stadsdiensten en het reinigen van de 
vuilniscontainers en lokalen, het onmiddellijk weer binnenzetten van de vuilniscontainers, 
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zodat huurders geen last ondervinden bij buitenzetten van hun vuilnis in de daartoe 
bestemde lokalen/containers. 

 

Flexibiliteit in opdrachten 

De polyvalente medewerker wordt ingezet voor een groot aantal verschillende 
opdrachten. Niet alleen kan men bijspringen bij de schoonmaak, men kan ook ingezet 
worden voor het opruimen van sluikstort of taken voor groenonderhoud. Deze flexibiliteit 
is eigen aan de functie. 

 

Gebruik materiaal 

Je maakt duurzaam gebruik van én draagt zorg voor het materiaal dat ter beschikking 
wordt gesteld door de organisatie voor de goede uitvoering van de werkopdracht, zoals 
gebruik van reinigingsmiddelen... 

Je geeft tijdig aan wanneer extra werkmateriaal nodig is voor de uitvoering van de 
werkopdracht zodat dit tijdig besteld en/of aangeleverd kan worden. 

 

Opvolgen veiligheidsvoorschriften 

Je houdt je aan de veiligheidsvoorschriften zoals het dragen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen… zodat onnodige risico’s bij de uitvoering van de werkopdrachten 
vermeden worden. 

 

Meldingsplicht 

Je informeert je directe ploegbaas over de (voortgang van) werkzaamheden en 
uitgevoerde werkopdrachten ten einde een optimale informatiedoorstroming binnen de 
organisatie te verzekeren.  

Je meldt daarnaast tijdig eventuele problemen, vertragingen, nood aan extra hulp etc… 
tijdens de uitvoering van de werkopdrachten, zodat tijdig ingegrepen kan worden  

_____________________________________________________________ 

Belangrijkste interne interacties:  
Verantwoordelijke diensten, medewerkers Net-WoninGent. 

Belangrijkste externe interacties: 

Huurders, huisvuilophalers van Ivago 

_________________________________________________________________________ 

Transparantie 
Participatie 
Verantwoordelijkheid 
Resultaatgerichtheid 
Coaching en begeleiding 

 

 
Organisatiecompetenties WoninGent 
Efficiënt werken 
Klantgerichtheid 

Contacten 

Waarden 

Competentie-
profiel 

http://www.woningent.be/


 
 

WoninGent cvba-so 
Sociale huisvestingsmaatschappij door de VMSW erkend onder nummer 4150 – BTW BE 0400.032.156 – RPR 
Gent       
Maatschappelijke zetel: Lange Steenstraat 54 – 9000 Gent  – Tel 09 235 99 00 www.woningent.be  
Gebouwenwerking: Brusselsesteenweg 479 – 9050 Gent  - Tel 09 235 99 30  
                                     Kaleweg 3 – 9030 Gent – Tel 09 235 99 90 
Bewonerswerking: Kikvorsstraat 113-115 – 9000 Gent – Tel 09 235 99 60     

Samenwerken 
 
Functie specifieke competenties 
Nauwkeurig werken 
Organiseren 
Inzet 
 
Attitudes 
Betrouwbaar 
Zich flexibel opstellen 
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Competenties WoninGent 

 
 
Competenties zijn vaardigheden waarover u moet beschikken om uw functie uit te voeren. 
De competenties staan beschreven in drie niveaus: niveau 1 is het laagste niveau, niveau 3 
het hoogste niveau.  Het gedeelte in het vet gedrukt is het niveau dat van toepassing  is op 
uw functie. Het is vanzelfsprekend dat, wanneer een hoger niveau wordt aangeduid, u ook 
de onderliggende niveaus beheerst. 
 
WoninGent stimuleert haar medewerkers om zich blijvend te ontwikkelen, zodat zij de 
competenties kunnen verwerven van een hoger niveau. De leidinggevenden coachen en 
begeleiden u daarbij, zodat u binnen de organisatie kan doorgroeien.  
De competentieprofielen worden daarom ook gebruikt bij de evaluaties.   
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