
FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

Medewerker animatie - 
promotie 

Functiecode: S05015 
Directie Recreatiedomeinen 
S05 - domein Puyenbroeck 

Algemeen 
Rang: Cv 
Graad: administratief medewerker 
Functiefamilie: administratief uitvoerende functies 

Eerste evaluator: de verantwoordelijke cel Animatie, 
promotie, onthaal 
Dit is geen leidinggevende functie  
Deze functie is Kies een/geen sleutelfunctie 

Doel 
Uitvoeren van administratieve en organisatorische taken om een evenement vlot te laten verlopen 
en om de evenementen en Puyenbroeck bekend te maken bij een breed publiek. 

Resultaatgebieden 
1. Meehelpen aan het organiseren en uitvoeren van evenementen zodat die vlot verlopen. Taken: 

- brainstormen over het concept van de evenementen 
- nota’s (deputatie) over de evenementen opmaken 
- contracten afsluiten 
- evenementen praktisch uitwerken 
- afspraken maken met diverse partijen 
- personeel informeren 
- aanwezig zijn tijdens de evenementen en de evenementen in goede banen leiden 
- evenementen georganiseerd door derden ondersteunen en begeleiden 
- schuldvorderingen voor evenementen georganiseerd door derden doorgeven en opvolgen 
- bijwerken van het centraal reserverings- en infosysteem 

2. Puyenbroeck en de evenementen bekendmaken bij de burger zodat de doelgroep bereikt wordt. 
Taken: 

- mailings versturen, zowel digitaal als per post 
- adressenbestanden bijwerken voor mailings 
- enquêtes verwerken en statistieken opstellen 
- flyers, affiches en folders verspreiden op de parkings van Puyenbroeck, in de omliggende 

gemeenten en naar de provinciale communicatiedienst 
- persberichten opstellen 
- het promotieplan uitvoeren 
- de website beheren: uitvoeren van aanpassingen, activiteiten ingeven, sfeerbeelden 

invoegen, het opmaken en versturen van een nieuwsbrief 
- berichten plaatsen op de Facebook pagina van Puyenbroeck 
- promotie-artikelen voorzien voor het onthaal 
- optimaal gebruik maken van sociale media 
- activiteitenkalender opmaken 
- drukwerk aanvragen 
- teksten en foto’s aanleveren voor publicaties en drukproeven controleren 
- de redactie verzorgen van allerhande documenten zoals nota’s, teksten, brieven,… 
- bijwerken van de rolkrant en het digitaal infobord 

3. Domeinbezoekers, leveranciers en professionele bezoekers goed onthalen en informeren aan de 
balie, via pc en telefonisch zodat deze geholpen worden. Taken: 

- domeinbezoekers vriendelijk te woord staan aan de balie, via pc en telefonisch 



- leveranciers en professionele bezoekers goed onthalen, informeren en eventueel 
doorsturen 

- helder en duidelijk informatie geven over Puyenbroeck in al zijn facetten en over de 
toeristische regio 

- verkopen van tickets voor evenementen, all-in tickets en promotiemateriaal aan de balie  
- vergaderzalen klaarzetten 

4. Daguitstappen van bezoekers organiseren en begeleiden zodat deze vlot verlopen. Taken 
- burgers (individueel of in groep) informeren over de mogelijkheden betreffende hun 

bezoek aan Puyenbroeck 
- burgers eventueel doorverwijzen naar andere diensten in Puyenbroeck (sport, MOLA, 

restaurants) 
- treinlijsten opmaken, reservaties maken voor fietsen en minigolf 
- bevestigingen toesturen naar de burgers 
- personeel informeren 

5. Het vervullen van administratieve taken allerlei 
6. Het opvolgen en beheren van het reservatie- en kassasysteem Recreatex 

Gedragscompetenties 
Kerncompetenties: 
Band met de werkgever:                                                                                     cluster Houding aannemen 

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

Klantgericht zijn:                                                                                                cluster Omgaan met mensen 
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. 

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

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

Welzijn, milieu, duurzaamheid:                                                                          cluster Houding aannemen 
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. 

Specifieke competenties  voor deze functiefamilie:  
Communiceren:                                                                                                 cluster Omgaan met mensen 

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. 

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

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

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

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

Bijkomende competenties: 
Omgaan met stress:                                                                                             cluster Houding aannemen 

Je blijft goed presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of (al dan niet terechte) 
tegenstand. Je kan de spanning of druk relativeren. 

Zelfontwikkeling:                                                                                                   cluster Houding aannemen 



Je wil jezelf ontplooien in je loopbaan door bijscholing, concrete acties en door initiatieven te 
nemen. 

Zelforganisatie:                                                                                                                   cluster Organiseren 
Je kan je eigen taakuitvoering zodanig organiseren dat je de afgesproken resultaten op tijd en 
kwaliteitsvol behaalt. 

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

Plannen:                                                                                                                               cluster Organiseren 
Je kan goed acties bedenken en hun volgorde van uitvoering bepalen om een bepaald doel binnen 
een bepaalde tijdsduur te halen. 

Selectievoorwaarden 
Voorwaarden voor kandidaten via externe procedure: 

- diploma: secundair onderwijs 
- ervaring: geen vereiste 

Voorwaarden voor kandidaten via interne mobiliteit of bevordering: 
- diploma: geen vereiste 
- ervaring: geen vereiste 

Bijkomende voorwaarden voor alle kandidaten: 
- bereidheid tot avond- en weekendwerk is noodzakelijk 

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding 
- je kan werken met Officetoepassingen 
- je kent de werking van het provinciebestuur 

Niet vereist, wel pluspunten 
- ervaring in de sector 

Wat je minstens moet aanleren na je indiensttreding 
- interne softwaretoepassingen 
- Recreatex 
- telefonie 

Versiebeheer 
Waardering (weging en classificatie) op 18/01/2021 en besluit provinciegriffier op 22/01/2021. 

 


