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Functiebeschrijving 
Technisch medewerker voorraadbeheer  
 
1. ORGANISATIEGEGEVENS 
 
FUNCTIEFAMILIE: technisch ondersteunend  
CLUSTER: techniek 
AFDELING: ondersteuning en techniek 
DIENST: logistiek  
TEAM: voorraadbeheer 
WEDDENSCHAAL: D123 
 
2. PLAATS IN DE ORGANISATIE 
 
DIRECTE LEIDINGGEVENDE (1e evaluator): Ploegbaas voorraadbeheer   
HOGERE LEIDINGGEVENDE (2e evaluator): Teamverantwoordelijke  
 
3. TAKEN  
 
3.1 Uitvoeren van magazijn en transporttaken in het kader van logistieke steun en onderhoud: 

1. Interne bestellingen voorbereiden, zijnde magazijngoederen verzamelen en klaarzetten 
voor transport 

2. Correct en efficiënt verpakken van magazijngoederen met oog op uitleveringen naar 
onze interne en/of externe klanten 

3. Ontvangen, controleren en wegzetten van geleverde goederen 
4. Meedraaien in de permanentie van het afhaalloket  
5. Magazijngoederen afleveren naar de diverse interne en externe klanten (rijbewijs B – bij 

voorkeur C) 
6. Indien nodig meewerken met team transport en/of feestelijkheden, zijnde het afleveren 

van goederen op diverse locaties 
7. Correct laden en lossen van goederen (ladingzekerheid)  
8. Actief meewerken bij  het laden en lossen van goederen 
9. Het correct vervoersmiddel gebruiken/inzetten in functie van de te vervoeren goederen 

(efficiënt en duurzaam transport) 
10. De werkzaamheden logisch plannen op basis van de werkschema’s die opgesteld 

worden door de teamverantwoordelijke 
11. De voortgang bewaken 

 
3.2 Kwaliteitsbewaking 

1. de kwaliteit van eigen werk en de geleverde diensten bewaken 
2. voorstellen doen en acties ondernemen om de kwaliteit te verbeteren 
 

3.3 Rapporteren  
1. relevante informatie (o.a. tijdsbesteding en gebruikte materialen) doorgeven aan 

leidinggevende   
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2. proactief knelpunten/problemen signaleren 
3. overleggen met collega’s en teamverantwoordelijke opdat de dagtaken efficiënt 

aangevat en uitgevoerd worden. 
 

3.4 Diversen 
De aanstellende overheid kan andere taken opleggen afhankelijk van de vereisten van de 
diensten om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. De medewerker draagt zo bij 
tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen. Hij of zij levert op deze manier een 
bijdrage aan een optimale dienstverlening aan interne en externe klanten en aan een vlotte en 
efficiënte werking van de dienst. 
 
4. FUNCTIEVEREISTEN 

 
4.1 SPECIFIEKE FUNCTIEVEREISTEN 

1. Bereid zijn tot avond- en/of weekendwerk. 
2. Beschikken over een geldig rijbewijs B 
3. Beschikken over een geldig attest voor: heftruck, elektrische transpallet  
4. Kennis van Outlook, Word en Excel is een meerwaarde.   
 

4.2 KENNIS 
1. Basiskennis inzake de werking van de organisatie 
2. Kennis van magazijnbeheer 
3. Goede kennis van materialen, producten,… waarmee dagelijks moet gewerkt worden 

 
4.3 KERNCOMPETENTIES 
 
SAMENWERKINGSGERICHT ZIJN (niveau 1) 
Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen 
of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van eigen 
belang is. 
 
ACTIEGERICHT ZIJN (niveau 1) 
Zich telkens opnieuw aangesproken voelen om met een open geest en uit eigen beweging 
zaken aan te pakken. 
 

KLANTGERICHT ZIJN (niveau 1) 
Zich open en luisterbereid opstellen ten aanzien van interne en externe klanten en inspelen op 
hun gevoeligheden, behoeften en wensen. 
 
 
4.3 FUNCTIEFAMILIECOMPETENTIES 
 
BETROUWBAAR ZIJN (niveau 1) 
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Afspraken nakomen en handelen volgens de algemeen aanvaarde normen en waarden, rekening 
houdend met de regels en het beleid. 
 
VEILIG WERKEN (niveau 1) 
Steeds de veiligheid van zichzelf en anderen voor ogen hebben. Een bijdrage leveren tot een 
veilige en hygiënische werkomgeving voor zichzelf en voor de anderen gericht op het 
voorkomen van arbeidsrisico’s.  
 
RESULTAATGERICHT HANDELEN (niveau 1) 
Gericht zijn op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten conform het 
tijdspad en de afspraken. 
 
 
4.4 FUNCTIESPECIFIEK COMPETENTIES 
 
KENNIS DELEN  (niveau 2) 
Vaktechnische en andere werkgerelateerde kennis delen met anderen. 
 
INNOVATIEF ZIJN (niveau 2) 
Actief bijdragen tot de voortdurende verbetering en vernieuwing van kennis, methodes, 
processen, diensten en producten.  
 
FLEXIBEL ZIJN (niveau 1) 
Het eigen gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich bevindt, met 
het oog op het bereiken van een bepaald doel. 
 
ZORGVULDIG ZIJN (niveau 2) 
Handelen met aandacht voor details en gericht op het voorkomen van fouten.  
 


