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FUNCTIEBESCHRIJVING 

1. Functiegegevens 

Functietitel:                                      MEDEWERKER 

Niveau C Rang Cv Administratief medewerker C1-C2-C3 

Functiefamilie: Administratief uitvoerende functies Functienummer: V03007 

2. Doel van de functie 

Instaan voor een correcte en kwaliteitsvolle uitvoering van administratieve, organisatorische en onthaalgerichte 
taken binnen de brandweeropleiding zodat men de afgesproken doelstellingen kan halen. 

3. Plaats in de organisatie 

Directie Onderwijs en Vorming 

V03 - PAULO Brandweeropleiding 

De eerste evaluator is de opleidingsdirecteur. 

Dit is geen leidinggevende functie. 

4. Basisresultaten van de functie 

1. Beheren van cursisten- en/of personeelsdossiers zodat de administratieve handelingen daarin vlot 
verlopen. Taken: 
- Instaan voor de uitvoering van procedures rond evaluaties, examens, puntenlijsten, brevetten, 

getuigschriften en attesten. 
- Opvolgen en verwerken van aanwezigheidslijsten en cursusadministratie van basisopleidingen, 

gespecialiseerde en voortgezette opleidingen. 
- Behandelen van dossiers in kader van educatief verlof. 
- Opvolgen en verwerken van subsidiëringsdossiers. 
- Uitvoeren van administratieve verrichtingen voor de uitbetaling van vaste en externe medewerkers.  

2. Voeren van een efficiënte en correcte communicatie met collega’s, cursisten of externen zodat die tijdig de 
juiste antwoorden krijgen op hun vragen of verzoeken. Taken: 
- Instaan voor een klantvriendelijk telefonisch en persoonlijk onthaal. 
- Mee instaan voor het onthaal van cursisten bij examens of occasionele gelegenheden. 
- Zorgen voor klantgerichte opvang van bezoekers. 
- Ondersteunen bij vragen, programmawijzigingen en mededelingen. 
- Verstrekken van algemene informatie van de opleidingen die de school aanbiedt. 
- Ondersteunen van docenten en instructeurs waar nodig. 
- Bewaken van een heldere communicatie en meedenken om die op een hoog niveau te houden. 

3. Algemene administratieve ondersteuning verlenen zodat de school minimaal te maken krijgt met 
achterstanden en klachten. Taken: 
- Helpen bij dossiers als je daarom wordt verzocht. 
- Instaan voor verslaggeving bij vergaderingen. 
- Registreren van uitgeleende materialen. 
- Organiseren van de briefwisseling. 
- Ondersteunen bij de organisatie en afname van examens en bevorderingsproeven. 
- Beheren van het kantoormateriaal. 
- Signaleren van defecten aan de bevoegde persoon. 
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5. Nodige competenties 

5.1. Vijf kerncompetenties 

Band met de werkgever Je functioneert zoals de werkgever dat verwacht en sluit je aan bij zijn missie, filosofie, 
engagement, sociale en ethische normen. 

cluster Houding aannemen 

Klantgericht zijn Je probeert op elk moment de behoeften, gevoeligheden en wensen van de interne en externe 
klant in te schatten. Je stemt je denken en handelen daarop af. 

cluster Omgaan met mensen 

Verantwoordelijkheidsgevoel Je neemt steeds de verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en geeft hierin het goede 
voorbeeld. 

cluster Houding aannemen 

Creativiteit Je komt met vernieuwende en bruikbare oplossingen voor problemen of kansen in je functie. 
cluster Denken 

Welzijn, milieu, duurzaamheid Je houdt je aan de voorschriften rond welzijn op het werk, interne milieuzorg en duurzaamheid 
en je helpt mee om het WMD-beleid en de WMD-doelstellingen te realiseren. 

cluster Houding aannemen 

5.2. Tien functiespecifieke competenties 

Competenties gebonden aan de functiefamilie ‘administratief uitvoerende functies’ 

Communiceren Je gebruikt correcte, heldere taal bij je contacten met mensen en in allerhande media, in de stijl 
die de werkgever voorschrijft. Je kan naar die mensen ook goed luisteren. 

cluster Omgaan met mensen 

Zelfstandig handelen Je kan problemen aanpakken en taken tot een goed einde brengen met weinig of geen hulp 
van anderen. 

cluster Organiseren 

Praktisch denken Je hebt inzicht in de praktische kant van het werk. Je weet voldoende wat je zelf kan op dat 
gebied. 

cluster Denken 

Samenwerken Je bent in staat om als volwaardig lid van een team te functioneren en je draagt effectief bij aan 
een gezamenlijk resultaat. 

cluster Omgaan met mensen 

Aanpassingsvermogen Je kan vlot omgaan met een veranderende omgeving, met nieuwe taken en 
verantwoordelijkheden, met nieuwe mensen, met nieuwe werkwijzen. 

cluster Omgaan met mensen 

De vijf extra competenties zijn: 

Opkomen voor jezelf Je durft voor je eigen meningen of belangen op te komen met respect voor die van anderen. 
cluster Omgaan met mensen 

Zin voor kwaliteit Je streeft naar de hoogste nauwkeurigheid en kwaliteit bij de uitvoering van je opdrachten. 
cluster Uitvoeren 

Resultaatgericht werken Je bent gericht op het bereiken van doelen en resultaten volgens de gemaakte afspraken en 
binnen de afgesproken tijd. 

cluster Uitvoeren 

Problemen aanpakken Je pakt problemen dadelijk en met de juiste methodes aan om tot een oplossing te komen. 
cluster Uitvoeren 

Initiatief nemen Je ziet regelmatig mogelijkheden om je functie beter in te vullen en je wacht niet om die kansen 
met beide handen aan te nemen. 

cluster Organiseren 

5.3. Technische competenties 

MS Word gevorderd voor indiensttreding 

MS Outlook gevorderd voor indiensttreding 

MS Excel basis voor indiensttreding 

Online toepassingen: PBO-centrale gevorderd na indiensttreding 
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6. Vereiste specifieke kennis en vaardigheden 

Je hebt een goede kennis van de reglementering van de brandweeropleidingen die door de school worden 
aangeboden. 

Je bent beleefd en je hanteert in alle omstandigheden het juiste taalgebruik. 

7. Functiespecifieke selectievoorwaarden 

7.1. Voorwaarden voor kandidaten via aanwerving:  

1. Diplomavoorwaarde: Secundair onderwijs 

2. Ervaringsvoorwaarde: Geen ervaringsvoorwaarde 

7.2. Voorwaarden voor kandidaten via bevordering: 

1. Diplomavoorwaarde: Geen diplomavoorwaarde 

2. Ervaringsvoorwaarde: Geen ervaringsvoorwaarde 

7.3. Voorwaarden voor kandidaten via interne mobiliteit: 

1. Diplomavoorwaarde: Geen diplomavoorwaarde 

2. Ervaringsvoorwaarde: Geen ervaringsvoorwaarde 

7.4. Bijkomende voorwaarden voor alle kandidaten: 

- ervaring in een opleidingsomgeving is een meerwaarde 
- je bent bereid avond– en weekendwerk te presteren. 

8. Functiewaardering 

Autonome beslissingsbevoegdheid: gemiddeld bij de uitvoering van de opdracht. 

Verantwoordelijkheid: hoog voor personeelsadministratie en cursusadministratie. 

Interne en externe contacten: veel dagelijkse contacten voor de eigen opdracht. 

9. Datum opmaak: 21/03/2018 Datum waardering: 25/01/2019 

10. Datum goedkeuring: 27/04/2016 Goedkeuring vanwege de Provinciegriffier 

 


