Tuinman
Algemeen doel:

(M/V)
Het uitvoeren van het onderhoud en het net houden van de tuin en de omgeving van de instelling teneinde er de orde en netheid te
verzekeren.

Activiteiten

Taken

<div><font color=black>Onderhouden van de tuin en de
omgeving van de
instelling</font></div>

⦁ Maait het gras en onderhoudt de bloemperken en de paden;
⦁ Snoeit en knot de bomen en de hagen;
⦁ Voert de seizoensgebonden taken uit: begiet de planten, ruimt de dode bladen op, plant bloemen en struiken …;
⦁ Staat in voor de compostering van het tuinafval;

- Net houden van de buitenkant en de
omgeving van de instelling

⦁ Onderhoudt de ingangen, verwijdert het afval en veegt het vuil weg;
⦁ Ruimt de voetpaden in geval van sneeuw;
⦁ Voert kleine onderhoudswerken uit aan de buitenkant van het gebouw (dakgoten ontstoppen, lampen vervangen van de buitenverlichting …);

- Onderhouden van het tuingereedschap

⦁ Onderhoudt het gebruikte materiaal;
⦁ Ruimt de werkplaats op, houdt de voorraad van het tuingereedschap en de –producten bij en signaleert tekorten aan de hiërarchisch
verantwoordelijke;
⦁ Onderhoudt het tuinmeubilair en zet het klaar;

- Andere activiteiten

⦁ Helpt indien nodig binnenshuis in de instelling: kleine herstellingen, verhuizingen …;
⦁ Zet het afval dagelijks buiten;
⦁ Sorteert het afval buiten en brengt de vuilniszakken naar de afvalcontainers;
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Tuinman

(M/V)

Criteria
Kennis en kunde

⦁ Bezit een praktische basiskennis van het tuinieren;
⦁ Is handig en heeft technisch inzicht om de diverse problemen te kunnen oplossen;
l

Inwerktijd:

1 tot 3 maanden

Leidinggeven

⦁ Niet van toepassing;

Communicatie

⦁ Spreekt af met de hiërarchisch verantwoordelijke en de collega’s inzake de dagelijkse organisatie van het werk;

Probleemoplossing

⦁ Past, in overleg met de hiërarchisch verantwoordelijke, zijn planning aan in functie van de weersomstandigheden;
⦁ Contacteert de hiërarchisch verantwoordelijke bij onregelmatigheden of problemen;

Verantwoordelijkheid

⦁ Staat mee in voor het algemeen onderhoud van het gebouw;
⦁ Staat in voor het onderhoud van de tuin en van de omgeving van de instelling;
⦁ Waakt over het behoud van de goede staat van het materiaal en de toestellen die ter beschikking gesteld worden;

Omgevingsfactoren

⦁ Beperkte aanwezigheid van lawaai (<60dB);
⦁ Bezwarende klimaatomstandigheden gedurende min. 3u/dag;
⦁ Beperkt contact met vuil, slechte geuren, stof, irriterende gassen, dampen of stoffen;
⦁ Er moeten dagelijks zware lasten verplaatst worden;
⦁ De werkzaamheden vereisen dat er dagelijks kracht gezet wordt of gewerkt wordt in een ongemakkelijke houding;
⦁ Weinig persoonlijk contact met ziekte, lijden of dood;
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