
Functieomschrijving TL Reiniging

Functieaanduiding
Cluster                                      : Stadsbeheer
Functiefamilie                           : Leidinggeven
Doopnaam                                : Teamleider A
Organisatieonderdeel : Schone Stad
Roepnaam : Teamleider Reiniging
Afdeling : Reiniging
Rapporteert aan : Manager Wijk Reinigingsteam of Manager Reiniging

Relevante kwantitatieve gegevens
Werktijden: Ploegendienst en dagdienst.

Inroostering geschiedt conform de afspraken in het handboek werktijdenregeling.

Draait mee in een piketrooster vanwege calamiteiten, gladheidbestrijding e.d. Kan één of meerdere
portefeuilles toegewezen krijgen.

De teamleider Reiniging geeft direct leiding aan meewerkend voorman/-vrouw en aan medewerkers

Reiniging A t/m C. Waarbij uitgegaan wordt van een span of control van 1 op 20.

Teamleiders worden tijdens afwezigheid horizontaal vervangen.

AARD EN OMVANG VAN HET FUNCTIEGEBIED
De teamleider Reiniging is (mede)verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bijstellen van een

reinigingsplan van het Reinigingsteam binnen de daartoe beschikbare financiële middelen en het

uitvoering geven aan de samenwerking van het gebiedsgericht werken. Hij/zij voert de

werkzaamheden zelfstandig uit. De teamleider Reiniging geeft direct leiding aan de meewerkend

voormannen/-vrouwen en medewerkers Reiniging. Incidenteel bijvoorbeeld bij gladheidbestrijding,

evenementen en buiten de reguliere roosters stuurt de teamleider de medewerkers van een

inzamelingsteam aan.

In de aangewezen gebieden neemt de teamleider deel aan het wijk- en gebiedsoverleg.
Hij/zij is in deze gebieden aanspreekpunt voor operationele aangelegenheden.

Hij/zij is onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak binnen Stadsbeheer.

Hij/zij verstrekt opdrachten aan derden, controleert de werkzaamheden en accordeert de werklijst en

factuur.

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Manager Reiniging of

Manager Wijk Reinigingsteam. De teamleider bepaalt zelf de volgorde en prioriteiten van zijn taken

binnen de kaders die worden aangegeven door de Manager Wijk Reinigingsteam of Manager
Reiniging. Naar behoefte wordt op flexibele wijze de inzet van de Reinigingsteams aangepast.
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Daarnaast is teamleider Reiniging (mede)verantwoordelijk voor een specifieke portefeuille binnen de

Reiniging.

DOEL EN RESULTAAT VAN DE FUNCTIE
De teamleider Reiniging zorgt voor het nakomen van het, door het bestuur, afgesproken gemiddelde
schoonniveau binnen de financieel beschikbare middelen indien nodig in samenwerking met de

ketenpartners (binnen en buiten Stadsbeheer) in het gebied .

Eindresultaat 1
Verantwoordelijk voor het leveren van input voor het ontwikkelen en bijstellen van een
reinigingsplan van het gebied binnen de financieel beschikbare middelen.

Kernactiviteit

· Levert gebiedsgerichte input voor het reinigingsplan van het gebied.

· Is verantwoordelijk voor de voorbereiding, planning en uitvoering van de

reinigingswerkzaamheden.

· Bewaakt de voortgang en de kwaliteit en onderneemt proactief stappen om de processen en
werkzaamheden bij te sturen.

· Initieert regelmatig een voorschouw binnen het gebied en vertaalt de uitkomst naar de uit te

voeren werkzaamheden.

· Het doen van voorstellen ten aanzien van werkwijzen en procedures.

· Een tijdige en correcte manier van klachtenafhandeling (o.a. MSB klachten) en terugkoppeling
naar de klager conform procedure.

· Verantwoordelijk voor de voorbereiding, planning en uitvoering van de evenementen,

gladheidbestrijding e.d.

Beoordelingscriteria

· De bruikbaarheid van de input voor het reinigingplan en de aansluiting hiervan op de werkelijkheid

buiten.

· De mate waarin het afgesproken schoonniveau is gehaald.

· De mate waarin praktische invulling wordt gegeven aan de organisatie van het werk.

· Snelheid en kwaliteit waarmee klachten worden opgelost en afgehandeld binnen de afgesproken

kaders van het managementcontract.

· De manier waarop invulling wordt gegeven aan de planning en uitvoering van de
evenementen/gladheidbestrijding volgens daarvoor geldende procedures.

· Mate van tevredenheid burgers en ondernemers binnen zijn/haar gebied.

· Kwaliteit, kwantiteit en bruikbaarheid van de voorstellen.
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Eindresultaat 2
Gebiedsgericht werken; integrale aanpak en samenwerking binnen het gebied

Kernactiviteiten
· Is op het vakgebied reiniging verantwoordelijk voor het gebiedsgericht werken.

· Werkt nauw samen met de ketenpartners (in- en extern) en ondersteunt/faciliteert initiatieven uit

het gebied.

· Signaleert verstoringen in de buitenruimte, meld deze aan ketenpartners (in- en extern) en volgt
de afhandeling.

· Neemt deel aan wijk- en gebiedsgerichte overleggen op operationeel/tactisch niveau.

· Stuurt zowel pro- als reactief op het voorkomen van klachten en schakelt indien nodig

ketenpartners in.

· Escaleert naar het management indien de doelstellingen met betrekking schoon niet binnen de

gestelde randvoorwaarden gehaald kunnen worden.

Beoordelingscriteria

· Mate waarin de belangen van reiniging worden vertegenwoordigd.

· Mate waarin verstoringen worden behandeld.

· Mate waarin vorm gegeven wordt aan het clusterbreed denken en werken.

· Mate waarin de onderbouwing wordt geschreven als de doelstellingen niet behaald kunnen
worden.

· Kennis van het gebied en voorkomen van klachten door deze kennis.

Eindresultaat 3
Effectief en efficiënt werkende Reinigingsteams binnen het gebied op operationeel niveau

Kernactiviteit

· Direct leiding geven aan de meewerkende voormannen en medewerkers Reiniging.

· Draagt zorg voor een goed werkklimaat en heeft een voorbeeldfunctie.

· Geeft coachend en situationeel leiding.

· Zorgt voor correcte en adequate toepassing van personeelsinstrumenten en Arbeidstijdenwet.

· Uitvoering geven aan het arbobeleid waarbij het welzijn van medewerkers is gewaarborgd.

· Is verantwoordelijk voor de gesprekscyclus van zijn medewerkers.

· Behandelt arbeidsverzuim conform de procedure.
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· Voert regelmatig werkoverleg, maakt hierbij gebruik van de toolbox, instrueert en informeert

medewerkers over alle actuele ontwikkelingen.

· Levert een bijdrage aan de uitvoering van het opleidingsplan conform de daarvoor geldende
afspraken.

· Geeft middels de dagplanning aan welke werkzaamheden, waar en met welk middel moeten

plaatsvinden.

· Begeleiden en functioneel instrueren van tijdelijke medewerkers.

· Rapporteert aan de portefeuille houder tijdelijke medewerkers.

Beoordelingscriteria

· Kwaliteit van de onderlinge samenwerking tussen de Reinigingsteams.

· Kwaliteit en kwantiteit van de gevoerde gesprekken in het kader van de gesprekscyclus.

· Mate waarin arbeidsverzuim behandeld wordt conform de procedure.

· Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

· Aantal en kwaliteit meldingen incidenten en ongevallen.

· De mate waarin zelfstandig personele problemen worden opgelost.

· De geleverde bijdrage aan het afdeling- en opleidingsplan.

· Kwaliteit en kwantiteit van de gevoerde werkoverleggen.

Eindresultaat 4
Effectief en efficiënt gebruik en beheer van middelen, materiaal, materieel en inhuur van de
Reinigingsteams.

Kernactiviteit

· Zorgt voor de aanwezigheid van voldoende middelen, materiaal, materieel en inhuur conform het

reinigingplan

· Verantwoordelijk voor het tijdig bestellen conform de procedure t/m de gereed melding.

· Is in het kader van veiligheid verantwoordelijk voor het naleven van de (gebruik)voorschiften.

· Verantwoordelijk voor het adequaat inzetten.

· Signaleert gebreken aan middelen, meld deze conform de procedure en volgt de afhandeling.

· Verantwoordelijk dat medewerkers met een geldig certificaat werken waarop dat van toepassing

is.

· Verantwoordelijk voor de hygiënische omstandigheden en het schoonhouden.

· Verantwoordelijk voor de uitvoering van het 1e echelon onderhoud materieel.

Beoordelingscriteria

· Mate van bruikbaarheid en staat van het middelen, materiaal, materieel en inhuur en de locatie.
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· Aantal en kwaliteit meldingen incidenten en ongevallen.

· Het tijdig beschikbaar hebben van middelen, materiaal, materieel en inhuur.

· De volledigheid & compleetheid van het afmelden/gereed melden van het bestelde.

· De mate van de uitvoering van het 1e echelon onderhoud materieel.

Eindresultaat 5
Verantwoording betreffende de bedrijfsvoering binnen het gebied

Kernactiviteit

· Verantwoordelijk voor melden van gebreken, conform de procedure, m.b.t. tot het materieel en het

actief volgen van de voortgang van het herstel in de daarvoor beschikbare systemen.

· Verantwoordelijk voor het conform de procedure correct vastleggen en verantwoorden van

personele en materiele inzet in de daarvoor beschikbare systemen.

· Verantwoordelijk voor de aanpassingen in het rooster conform de daarvoor geldende procedure

indien dit uit de jaarplanning naar voren komt of valt te voorzien.

· (Mede) verantwoordelijk voor het proactief inspelen op stuurinformatie.

· Verantwoordelijk voor het toekennen van verlof en borgen van voldoende capaciteit.

· Verantwoordelijk voor het doorgeven/registreren van mutaties op personeelsgebied conform de

procedures.

· Verantwoordelijk voor het signaleren van het niet volledig zijn en/of niet goed werken van de

procedures.

Beoordelingscriteria

· Het correct vastleggen, verantwoorden en (proactief) sturen op gegevens betreffende de

bedrijfsvoering.

· Mate waarin actief wordt gestuurd op het basisrooster ter voorkoming van overwerk.

· Mate waarin actief wordt gestuurd op de standaardinzet materieel ter voorkoming van

stilstand.

· De mate waarop er voldoende capaciteit wordt geborgd voor de uitvoering van de taken.

· Mate waarin en de kwaliteit waarop actief wordt gesignaleerd dat procedures niet volledig zijn
of efficiënt werken.
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Competenties

Concerncompetentie: Resultaatgerichtheid

Clustercompetentie: Verantwoordelijkheid

Samenwerken

Functiefamilie Leidinggeven

Omgevingsbewustzijn

Functiespecifieke competenties: Planmatig werken

Besluitvaardigheid

Coachen

Opleiding en ervaring

a. Aantoonbaar MBO denk- en werkniveau

b. Opleiding winterdienst en middle management.

c. Certificaat/ Diploma Teamleider reiniging of soortgelijk vakinhoudelijke opleiding.

d. Cursus arbeidsvoorwaarden voor leidinggevenden.

e. Rijbewijs B
f. EHBO/BHV diploma

g. Ervaring en kennis van de digitale producten/software die benodigd zijn voor de uitvoering van de

bedrijfsmatige taken.

h. Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring in het leidinggeven

Vastgesteld Functieniveau : fsk 8

Akkoord vastgesteld functieprofiel:

Dhr. T.J. de Schepper . Hoofd Reiniging, Stadsbeheer Schone Stad.

Handtekening :

Datum :   oktober 2015
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