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1. Over Parkeren Delft  
ParkerenDelft is een 100% gemeentelijke B.V. die in 2001 is opgericht om alle parkeergarages 

in het centrum van Delft commercieel en slagvaardig te exploiteren.  

Sinds januari 2017 verzorgen wij in opdracht van de gemeente ook het parkeerbeheer en de 

parkeerhandhaving op straat in het gereguleerde gebied. Ook zijn we verantwoordelijk voor de 

uitgifte van vergunningen en ontheffingen, het klantcontact parkeren, de invordering van 

naheffingen inclusief het bezwaar en beroep daarop en de wet Mulder parkeerhandhaving. Wij 

zijn als uitvoerder van het parkeerbeleid “Parkeerregisseur”.  

 

Garages 

Wij hebben verschillende garages en parkeerterreinen in eigendom en/of beheer: 

• Phoenixgarage, 202 plaatsen  Kort parkeren, in eigendom 

• Zuidpoortgarage, 810 plaatsen Kort parkeren, in eigendom 

• Marktgarage, 322 plaatsen 

• Prinsenhofgarage, 650 plaatsen 

Kort parkeren, in eigendom 

Kort parkeren, in eigendom 

• Kampveldgarage, 32 plaatsen Stallingsgarage, in eigendom 

• Buitenhofgarage, 66 plaatsen In beheer 

 

De garages die we in eigendom hebben, exploiteren we voor eigen rekening en risico. We 

sluiten onderhoudscontracten af, zorgen voor het dagelijks beheer en onderhoud, doen grotere 

investeringsprojecten en sturen op de jaarlijkse opbrengsten en kosten. Onze aandeelhouder 

stuurt op onze resultaten via de jaarlijkse begroting en jaarrekening. Om de opbrengsten te 

optimaliseren onderhouden we goede contacten met onze klanten. 

 

Op straat 

De Delftse binnenstad en de directe omgeving is voornamelijk vergunninghoudergebied. 

Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat er op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen op straat 

geparkeerd kan worden en dat betaald kan worden bij de parkeerautomaten of via de 

belproviders. Wij zijn ook verantwoordelijk voor de handhaving van fiscaal parkeren (betalen 

voor de parkeertijd) en fout parkeren (bijv. op de stoep). Tot slot zijn we verantwoordelijk voor 

het verstrekken van parkeervergunningen en ontheffingen, het klantcontact dat daarmee 

verband houdt en de procedure voor bezwaar en beroep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Profiel medewerker technische dienst 
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Onze organisatie 

Er is sprake van collegiaal managementteam waarbij ieder MT-lid een eigen focus heeft.  

 

 

2. Doel van de functie medewerker technische dienst 
Als medewerker technische dienst ben je verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de 

gebouwen en installaties (in de garage en op straat) en het oplossen van storingen. Het gaat 

hierbij om zaken als dagelijks onderhoud (zowel van het gebouw als van de installaties), testen 

van installaties, oplossen van storingen en het daglijks toezicht in de garages. Je doet het 

dagelijks onderhoud van de parkeergebouwen. Daarnaast wordt van je verwacht dat je reageert 

op het gebouwbeheersysteem. 

ParkerenDelft is een 24/7 bedrijf, wat inhoudt dat de parkeerbeheerder 7 dagen in de week 

beschikbaar moet zijn tussen 07.00 uur en 00.00 uur. Het beheer gedurende de nachten wordt 

uitbesteed. 

 
 

3. Plaats in de organisatie 
De medewerker technische dienst valt in het team technische dienst. Je rapporteert direct aan 

de coördinator handhaving en parkeerbeheer. 
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4. Kerntaken en verantwoordelijkheden 

• Dagelijks beheer en toezicht van onze parkeergarages en terreinen; 

• Het uitvoeren van 1e lijn preventief en correctief onderhoud aan de parkeerinstallatie; 

• Begeleiden en controleren van externe onderhoudsbedrijven; 

• Het eerste aanspreekpunt voor de bezoekers in de parkeergarages; 

• Zorg dragen voor schone, veilige en gebruiksvriendelijke parkeergarages; 

• Verhelpen van storingen en uitvoeren van klein technisch onderhoud; 

• Je houdt het gebouwbeheersysteem in de gaten en neemt indien nodig actie; 
 

5. Functie eisen 
• Je hebt een MBO-niveau diploma of vergelijkbare werkervaring; 

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden en een klantgerichte instelling; 

• Je houdt er van om in een team te werken;  

• Je kunt technische problemen oplossen; 

• Je bent flexibel inzetbaar;  

• Je bent gestructureerd en verantwoordelijk;  

• Je spreekt en schrijft prima Nederlands, Engels is een pré; 

• Je bent woonachtig in de directe omgeving van Delft;  

• Je kunt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.  

 

6. Functie competenties 

• Klantgericht; 

• Stressbestendig; 

• Flexibele instelling; 

• Oplossingsgericht; 

• Zelfstandig; 

• Collegiaal; 

• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk; 

• Teamspeler met oog voor detail. 

 

 
 

 

 


