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Functietitel : facilitaire medewerker  
  
Datum : 06/08/2021 
  
Plaats in het organogram 
  
De medewerker facility werkt onder gezag en rapporteert aan de operationeel directeur en kent een 
samenwerking met de andere medewerkers centraal en lokaal. 
  
Competenties 
  
Attitudes  
Klantgericht, resultaatsgericht en kwaliteitsgericht  
Initiatief nemen  
Analyseren  
Communiceren  
Stressbestendig 

  
Taakgericht  
Initiatiefnemend  
Ordelijk 
Gestructureerd 
  
Waardegebonden  
Betrouwbaar  
Discreet  
Neutraal  
 
Persoonsgebonden  
Flexibel  
Verantwoordelijk  
Zelfstandig  
Creatief  
Geduldig 
teamspeler 
  
Organisatorisch  
Probleemoplossingsgericht  
Organisatievermogend  
 
Interactief  
Samenwerkend  
Communicatief  
Klantgericht 
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Algemeen  
Zin voor orde en netheid  

Verzorgd voorkomen  

Inzet, positieve ingesteldheid, is enthousiast   

Naleven procedures en regelgeving organisatie 

 
Functie 
  
Als medewerker facility zorg je voor de opvolging van de overzichtslijsten en de facilitaire processen 
en procedures. Je bent ordelijk, nauwkeurig en flexibel en beschikt over een rijbewijs B. Je bent 
overzichtelijk, technisch aangelegd en hebt een kennis van materialen en uitvoeringsprocessen. Je 
bent verantwoordelijk voor bestellingen, infrastructuur, veiligheid en investeringen van de lokale 
initiatieven en helpt hen met de logistieke planning en klusjes. Je komt in contact met de lokale 
verantwoordelijken, leveranciers en koppelt terug aan de operationeel directeur. 
 
Communicatie 
 
Informatie doorgeven aan centraal en lokaal  

Vragen, klachten en suggesties signaleren aan operationeel directeur  

Problemen signaleren aan centraal 
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Taken  

Innovaties onderzoeken  
Aftoetsten middelen aan afgesproken standaarden en kwaliteitsvereisten  
Resultaten en processen opvolgen, evalueren  
Efficiënt gebruik laten maken van technologie, materialen en kennis 
Beheersen van de kosten en risico’s 
Beheren en up to date houden van overzichtslijsten, inventaris, data 
Aankopen & bestellingen (aanspreekpunt bij leveranciers) 

o Konica Minolta – printer 
o Solucious – centraal 
o Lumap 
o Proximus 
o IT (hardware en software) 
o Belgomeals 
o …..  

Opvolging van rapportages en procedures facility  
Op locatie klusjes en opdrachten 
Lokaal ondersteunen op vlak van logistiek, veiligheid en infrastructuur 
 
 
Info  
 
Relaties tot andere functies  
De medewerker administratie werkt nauw samen met:  
medewerkers centraal  
Operationeel directeur  
Lokale verantwoordelijken 
 
Tewerkstelling  
Minimaal 2,5/5de  

 

Loon 
De medewerker wordt betaald volgens barema A2 of A1 binnen PC331  
Maximale anciënniteit: 5 jaar.  
 
 

Deze functiebeschrijving is niet beperkend, kan ten allen tijde worden aangepast aan nieuwe 
evoluties of organisatorische accenten binnen de groep Komma 


