FUNCTIEBESCHRIJVING
ALGEMENE INFORMATIE
Functietitel:

Hovenier

Afdeling:

Tuinbouw

Doel van de functie:

De medewerker werkt in een mobiele ploeg of op een vaste
begraafplaats en is verantwoordelijk voor het onderhoud van
een aantal specifieke begraafplaatsen binnen een regio onder
toezicht van de (Senior) Hoofdhovenier.
Hij/zij voert het tuinonderhoud uit volgens de normen van
uitmuntendheid zoals bepaald door de Commissie en volgens
de tuinbouwhandleiding.
Dit is een operationele rol en vereist vakbekwaamheid om een
breed scala aan taken uit te voeren. Hierbij hoort onder meer
de turfcultuur, de boord van de grafsteen, onderhoud en
beplanting, gewasbescherming, machinebediening en
onderhoud/verzorging van de sierelementen.

Functieniveau:

A

Rapporteert aan:

Hoofdhovenier of Senior Hoofdhovenier

Rechtstreekse
ondergeschikten:

Geen

Andere belangrijke
contacten:

Senior Hoofdhovenier/ Hoofdhovenier
Supervisors/ Managers
Tuinbouwteams
Bouwteams
Buren van de begraafplaats, landbouwers en landeigenaars
Bezoekers en het publiek

Financiële
Geen
verantwoordelijkheden:
Plaats:

Central and Southern Europe Area (C&SEA)

Reizen:

N.V.T.
OVER DE COMMISSIE

Wij eren en herdenken de mannen en vrouwen van de Gemenebeststrijdkrachten die in de Eerste en
Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld en zorgen ervoor dat zij nooit worden vergeten. Ons werk, dat
gefinancierd wordt door zes lidstaten, begon met de aanleg en het onderhoud van begraafplaatsen
en gedenktekens op meer dan 23.000 plaatsen over de hele wereld.
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Vandaag, meer dan een eeuw nadat we voor het eerst begonnen, wordt ons werk voortgezet door
onze medewerkers, sponsors en vrijwilligers die ons uniek cultureel, tuinbouwkundig en architecturaal
erfgoed in stand houden en ervoor zorgen dat de verhalen van de gesneuvelden worden doorverteld.

BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN en AANSPRAKELIJKHEDEN VAN DE FUNCTIE
Algemeen
• Voert alle tuinbouwkundige onderhouds- en renovatietaken uit. Dit omvat het maaien
van gras, het afboorden, wieden, snoeien, planten van bloemen en het gebruik van
bestrijdingsmiddelen. Het werk varieert naargelang het seizoen.
• Is verantwoordelijk voor het veilige gebruik, het dagelijks onderhoud en de reparatie
van alle werkmaterialen volgens een standaard.
Dit geldt ook voor alle
teamvoertuigen.
• Meldt aan het lijnmanagement alle vastgestelde defecten in de constructie en
mogelijke veranderingen in de omgeving van begraafplaatsen en gedenktekens, die
tijdens onderhoudswerkzaamheden worden waargenomen.
• Leeft de veiligheidsprocedures en veilige werkwijze van de Commissie na, zorgt ervoor
dat de PBM's op de juiste wijze worden gebruikt en dat het beleid, de procedures en
de veiligheidsinstructies van de Commissie op het gebied van veiligheid en gezondheid
op elk moment worden nageleefd.
• Neemt alle overige taken op zich die binnen de aard van de functie liggen.
Bedrijfsexpertise
• Begrijpt hoe eigen taken samenhangen met de taken van andere teamleden.
Leiderschap
• Geen toezichtsverantwoordelijkheid.
Problemen oplossen
• Is in staat om eenvoudige problemen aan te pakken, en om meer complexe problemen
te signaleren.
Aard van de impact
• Impact op normen voor begraafplaatsen in C&SEA op groepsniveau.
Impactgebied
• Verantwoordelijk voor eigen werk op de begraafplaats. Mogelijkheid om impact te
hebben op de normen in C&SEA op groepsniveau.
Interpersoonlijke vaardigheden
• Goede communicatieve vaardigheden, kan vlot omgaan met het team, de bezoekers
en het publiek.
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•

Verleent advies, geeft aanwijzingen en andere informatie aan bezoekers van de
begraafplaats om hen te helpen bij het vinden van oorlogsgraven.
FUNCTIEPROFIEL

Opleiding en kennis
Essentieel
• Algemene interesse in tuinbouw, natuur en het milieu.
Vaardigheden
• Bekwaam om de tuinbouwmodules van de Commissie aan te leren.
• Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken en neemt initiatief.
• Communiceert op een doeltreffende manier en is luistervaardig.
• Verantwoordelijkheidszin.
• Engageert zich voor functie gebonden opleiding en ontwikkeling.
• Stemt zich af op en leeft de waarden van de Commissie na: RESPECT,
UITMUNTENDHEID, TEAMWERK, COMMUNICATIE, PROFESSIONALISME en
ENGAGEMENT
• Verantwoordelijkheid voor eigen veiligheid en gezondheid.
__________________________________________________________________________________
In deze functiebeschrijving worden uw belangrijkste taken uiteengezet. Van tijd tot tijd kan van u
worden gevraagd dat u andere gepaste taken uitvoert die niet onder uw functietitel of belangrijkste
taken vallen, als dat nodig is om aan de behoeften van de Commissie te voldoen.
__________________________________________________________________________________
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