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Functieprofiel Teamleider A 

Functie : Teamleider/Chef A                                        FSK: 8 

Functiefamilie : Leidinggeven  

Functiegroep : Operationeel  

Vastgesteld : 17 maart 2009 Herzien                      : januari 2013  

   

   

1. Plaats in de organisatie

Ressorteert onder het operationeel leidinggevend niveau én  
geeft operationeel leiding aan een team dat voldoet aan de volgende criteria:  

1. Aantal                 
medewerkers 

2. Aard 
werkzaamheden 

1 1 

Toelichting: zie niveauonderscheidene criteria van functie teamleider/ chef 

 
2. Doel en generiek resultaat van de functie 

Het coördineren van de werkzaamheden van het team, om te komen tot realisatie van operationele 
doelstellingen met een doorlooptijd van een korte tot middellange termijn. 

3. Kerntaken 

Inventariseert de uit te voeren werkzaamheden.  
Stelt de (kwantitatieve) jaarplanning op en legt deze voor aan de leidinggevende. 
Stelt op basis van de jaarplanning, maand en dagplanningen op van de te verrichten werkzaamheden. 
Ziet toe op registratie en afhandeling van klachten; handelt klachten eventueel zelf af. 
Verdeelt de werkzaamheden binnen het team. 
Ziet toe op de uitvoering van de werkzaamheden; bewaakt de voortgang en de kwaliteit en 
onderneemt zo nodig stappen om de processen en werkzaamheden bij te sturen. 
Bewaakt bij de uitvoering van de afgesproken werkwijzen, procedures en afspraken. 
Signaleert knelpunten binnen het team en de operationele processen en ontwikkelingen die zich in het 
vakgebied voordoen en doet voorstellen voor verbetering of ontwikkeling van werkwijzen en 
procedures. 
Rapporteert aan de leidinggevende over de voortgang en realisatie van doelstellingen; rapporteert op 
basis van interpretatie van gegevens, binnen richtlijnen. 
Verricht werkzaamheden overeenkomstig de taken van de medewerkers waaraan operationeel leiding 
gegeven wordt. 
Verricht daarnaast een aantal specifieke werkzaamheden behorend bij het niveau van deze 
leidinggevende functie. 
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4. Contactpatroon 

Onderhoudt intern contact met teamcoördinatoren van soortgelijke en aanverwante processen om 
werkwijzen en procedures af te stemmen waarbij soms sprake is van andersoortige belangen. 

Onderhoudt extern contact met ketenpartners in het werkproces of collegae uit andere clusters of 
deelgemeenten om inhoudelijke informatie over nieuwe technieken uit te wisselen of bestaande 
eventueel gerelateerde projecten af te stemmen. 

Onderhoudt extern contact met burgers om klachten af te handelen en met diverse leveranciers en 
dienstverleners om activiteiten af te stemmen en afspraken te concretiseren waarbij sprake kan zijn 
van andersoortige belangen. 

5. Competenties 

Concerncompetenties: 

Resultaatgerichtheid 

Competenties: Cluster, Bestuursdienst of Rotterdamse Service Organisatie: 

Functiefamilie competenties: 

Leidinggeven 
Omgevingsbewustzijn 

Functiespecifieke competenties: 

6.   Functiekwalificaties

MBO werk- en denkniveau  
Minimaal 5 jaar ervaring op het vakgebied 
Aanvullende opleiding 

Of
HBO werk- en denkniveau  
1 tot 3 jaar ervaring op het vakgebied  


