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OVER SINT-LIEVENS-HOUTEM 

 
Sint-Lievens-Houtem is een landelijke gemeente in Oost-Vlaanderen en telt ongeveer 

10.000 inwoners. De gemeente heeft volgende deelgemeenten: Sint-Lievens-

Houtem, Bavegem, Letterhoutem, Zonnegem en Vlierzele.  

 

Het belangrijkste evenement vindt jaarlijks plaats op 11 en 12 november: Houtem 

Jaarmarkt. Sinds 16 november 2010 is dit evenement opgenomen op de lijst van 

Immaterieel, Cultureel Erfgoed van de mensheid, van UNESCO. 

 

De missie/visie van de gemeente kan worden vertaald naar deze drie kernwoorden: 

aanstekelijk – open – duurzaam. In de beleidsdoelstellingen 2014 – 2019, wordt dit 

verder toegelicht. Het MJBP 2014 – 2019 met bijhorende documenten kan 

geraadpleegd worden op de gemeentelijke website: www.sint-lievens-houtem.be. 

http://www.sint-lievens-houtem.be/
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FUNCTIEBESCHRIJVING  

 
FUNCTIETITEL 
 

Algemeen directeur 

 

GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE 
 

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding (de voorbereiding, de 

coördinatie, de organisatie, de opvolging en de evaluatie) van de diensten van de 

gemeente en van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn teneinde beide besturen te ondersteunen bij het realiseren van de 

vooropgestelde doelstellingen en een adequate individuele en collectieve 

dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.  

Hij staat aan het hoofd van het personeel van de gemeente en van het openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn en hij is bevoegd voor het dagelijkse 

personeelsbeheer.  

De algemeen directeur staat in voor de werking van de diensten van de gemeente 

en van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 

 

PLAATS IN DE ORGANISATIE 
 

Rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, aan het vast bureau 

en aan het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD).  

 

NIVEAU 
 

Decretale graad 

 

KERNRESULTATEN (RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING) 
 

TAKEN  
ORGANISATIE EN WERKINGSPROCESSEN 

 

Binnen het door de raad goedgekeurde organogram en, in overleg met het 

managementteam, het organiseren van de ambtelijke werking, het uittekenen en 

onderhouden van efficiënte werkingsprocessen inclusief het opzetten en opvolgen 

van organisatiebeheersingssystemen, teneinde het realiseren van de doelstellingen 

van het bestuur te bevorderen en een kwalitatieve dienstverlening aan de bevolking 

te verzekeren. 

 

Dit omvat o.m. volgende taken: 

• Instaan voor de algemene leiding van de gemeentelijke en OCMW 

afdelingen/diensten. 

• De integratie tussen gemeente en OCMW mee helpen realiseren. 

• Namens het managementteam, opmaken en onderhandelen van een 

afsprakennota met het college van burgemeester en schepenen, de 

burgemeester, het vast bureau, de voorzitter van het vast bureau en het BCSD en 

de voorzitter van het BCSD over de wijze waarop de algemeen directeur en de 

overige leden van het managementteam met het college van burgemeester en 

schepenen, de burgemeester, het vast bureau, de voorzitter van het vast bureau, 
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het BCSD en de voorzitter van het BCSD samenwerken om de 

beleidsdoelstellingen te realiseren, en over omgangsvormen tussen bestuur en 

organisatie.  

• Instaan voor de werking van de gemeentelijke en OCMW-diensten inzake de 

voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid.  

• De algemeen directeur gedraagt zich naar de onderrichtingen die hem worden 

gegeven door de gemeenteraad, de voorzitter van de gemeenteraad, het 

college van burgemeester en schepenen, de burgemeester, de raad voor 

maatschappelijk welzijn, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, 

het vast bureau, de voorzitter van het vast bureau, het bijzonder comité voor de 

sociale dienst en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, al 

naargelang van hun respectieve bevoegdheden, tenzij het anders bepaald is in 

de afsprakennota.  

• Instaan voor het organisatiebeheersingssyteem van toepassing op de werking 

van de gemeentelijke en OCMW-diensten overeenkomstig artikel 217 tot en met 

220 van het DLB. 

• Erover waken dat de organisatie efficiënt en effectief georganiseerd wordt.  

• Zorgen voor het opstellen van het voorontwerp van organogram en van 

rechtspositieregeling in overleg met het managementteam. 

• Bewaken van het samenspel tussen voorstellen van de diensten, de screening en 

de evaluatie, de toetsing van de budgetten, het voeren van gesprekken met de 

diensthoofden, de informele aftoetsing met het beleid, de bespreking met het 

managementteam enz.  

• Instaan voor het opzetten van systemen om de kwaliteit van de dienstverlening te 

bewaken (organisatieverbetering).  

• Evalueren en bijsturen van de ontwikkeling van e-government en stimuleren van 

het gebruik van informatie- en communicatietechnologie om de efficiëntie te 

verhogen en de dienstverlening te verbeteren.  

• Al deze voorstellen bespreken met en laten goedkeuren door het college, het 

vast bureau, het BCSD en de raad en instaan voor de implementatie ervan.  

• Nadenken over samenwerking met andere overheden rond efficiënte 

organisatie. 

 

BELEIDSVOORBEREIDING 

 

Op basis van de prioriteiten van het bestuur, in overleg met het managementteam 

en, samen met de financieel directeur, de opmaak ondersteunen en coördineren 

van een voorontwerp van de beleidsrapporten inzake het meerjarenplan en de 

herziening ervan.  

Dit omvat o.m. volgende taken: 

 

• Samen met de financieel directeur zorgen voor het voorontwerp van de 

beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering in overleg met het 

managementteam. 

• Voor het bestuur en de administratie een kader creëren dat richting geeft bij 

het nemen van de operationele beslissingen en acties. 

 

FACILITEREN EN ORGANISEREN VAN DE WERKING VAN DE POLITIEKE ORGANEN  

 

Instaan voor de voorbereiding van alle documenten die aan de gemeente- en 

OCMW-raad, de raadscommissies , de burgemeester of het college van 

burgemeester en schepenen, het vast bureau, de voorzitter van het vast bureau, het 

BCSD en de voorzitter van het BCSD worden voorgelegd, rekening houdende met de 

wettelijke en reglementaire bepalingen en de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur, om een vlotte en effectieve behandeling en besluitvorming te 

bevorderen. 
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Dit omvat o.m. volgende taken: 

• In overleg met de voorzitter van het college of respectievelijk de voorzitter 

van de gemeenteraad, die ook voorzitter is van het vast bureau of van de 

OCMW-raad, de agenda vastleggen van het college, het vast bureau, het 

BCSD, de gemeente- en OCMW-raad en de gemeenteraadscommissies. 

• Een geschikte voorbereiding verzekeren van de dossiers die op het college en 

het vast bureau gebracht worden en van de ontwerpen van besluit voor de 

gemeente- en OCMW-raad. 

• De vergaderingen van de raden, van het college, het BCSD, het vast bureau 

en eventueel ook deze van de commissies bijwonen en de notulen 

vaststellen. 

• Adviseren van de gemeenteraad, de voorzitter van de gemeenteraad, het 

college van burgemeester en schepenen en respectievelijk de OCMW-raad, 

voorzitter van de OCMW-raad, het BCSD, het vast bureau en de 

burgemeester, op juridisch, bestuurskundig en beleidsmatig vlak. 

• De leden van het managementteam stimuleren om, vanuit de ervaring met 

de beleidsuitvoering, op hun domein relevante beleidsvoorstellen te 

formuleren, in lijn met de bestuursakkoorden. 

 

BELEIDSUITVOERING EN DIENSTVERLENING AAN DE BEVOLKING  

 

Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de 

administratie, om de korte- en lange termijndoelstellingen van het bestuur te helpen 

realiseren en om een effectieve en efficiënte dienstverlening aan de bevolking te 

verzekeren. 

 

Dit omvat o.m. volgende taken: 

• Het managementteam leiden (de vergaderingen voorzitten, mee de 

prioriteiten bepalen, de grote lijnen uitzetten …). 

• De leden van het managementteam en directe medewerkers aansturen.  

• Belangrijke (strategische-, verandering-) projecten opzetten, leiden, faciliteren 

… 

• Uitoefenen van de, in toepassing van artikel 57 en 85 DLB, door het college en 

vast bureau toevertrouwde bevoegdheden. 

• Coördineren van dienstoverschrijdende dossiers, eventueel zelf moeilijke 

probleemdossiers oplossen of vooruit helpen. 

• Waken over de uitvoering van de beslissingen van de gemeente en/of 

OCMW-raad, van de burgemeester en het college van burgemeester en 

schepenen, het BCSD of het vast bureau, en over de correcte naleving van 

de vigerende reglementering.  

• Opstellen van een intern communicatieplan en zorgen dat de interne 

verslaggeving tijdig verspreid wordt aan alle belang- en rechthebbenden. 

• Zorgen voor de organisatie van de briefwisseling en van het gemeentelijk en 

OCMW-archief. 

• Zorgen voor de eigen notulering en deze van de gemeente en OCMW-raad, 

het college van burgemeester en schepenen, het BCSD of het vast bureau en 

de burgemeester. 

• Zorgen voor de interne organisatie van klachtenbehandeling. 

• Zorgen voor de interne organisatie van de behandeling van de aanvragen 

om de gewenste bestuursdocumenten openbaar te maken, door er inzage in 

te verlenen, er uitleg over te verstrekken of er een afschrift van te 

overhandigen.  

• Medeondertekening van de reglementen, verordeningen, beslissingen en 
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akten van de gemeente- of OCMW-raad, college, het BCSD of vast bureau 

en van de burgemeester en alle andere stukken en briefwisseling die hierop 

betrekking hebben. 

 

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (HOOFD VAN HET PERSONEEL)  

 

Met respect voor het reglementair kader en de beschikbare budgetten, het nemen 

van initiatieven, opdat de gemeentelijke diensten steeds zouden kunnen beschikken 

over voldoende, competente en gemotiveerde medewerkers, nodig om haar 

opdracht en doelstellingen te realiseren. 

 

Dit omvat o.m. volgende taken: 

• Staat aan het hoofd van het gemeente en OCMW-personeel en is bevoegd 

voor het dagelijks personeelsbeheer. 

• Rapporteren aan het college van burgemeester en schepenen, het BCSD of 

het vast bureau over de genomen beslissingen in het kader van het dagelijks 

personeelsbeheer. 

• Instaan voor het opzetten van adequate HR-processen (selectie & rekrutering, 

vorming & ontwikkeling, beoordeling, loopbaanmanagement, opvolging 

personeel …). 

• In overleg met bestuur en managementteam werken aan een geschikte 

organisatiecultuur (bv. de ‘organisatiewaarden’ specifiëren, promoten en 

hierbij zelf een voorbeeldfunctie vervullen). 

• Zorgen voor een efficiënte en motiverende delegatie van bevoegdheden 

naar de leidinggevenden. 

• Afspraken maken, doelstellingen overeenkomen met de 

‘diensthoofden/afdelingshoofden’, functioneringsgesprekken houden, hen 

coachen, hun prestaties evalueren … 

• In overleg met de vormingsverantwoordelijke zorgen voor de concrete 

invulling van het vormingsrecht en de vormingsplicht op basis van de 

vormingsbehoeften. 

• De eigen medewerkers kansen bieden tot vorming en ontwikkeling. 

• Deelnemen aan het syndicaal overleg (BOC) en instaan voor een goed 

sociaal klimaat in de organisatie. 

• Betrokken zijn bij de selectie en werving van (top)functies in de gemeentelijke 

en OCMW-administratie. 

• Veranderingsprocessen trekken of als sponsor fungeren. 

• Zorg dragen voor goede werkomstandigheden, in het bijzonder de veiligheid 

en het welzijn op het werk. 

• In voorkomend geval beslissen over de toepassing van de positieve gevolgen 

en over de toepassing van de negatieve gevolgen van alle evaluaties. 

• Verzekeren dat de leidinggevenden op een goede manier het 

personeelsbeleid uitvoeren binnen hun diensten. 

• Regelmatig informele contacten met het personeel onderhouden. 

• Tuchtprocedures voorbereiden. 

• In voorkomend geval de eed afnemen van het personeel indien 

gedelegeerd in toepassing van het DLB. 

• In voorkomend geval optreden als aanstellende overheid en als 

tuchtoverheid indien gedelegeerd in toepassing van het DLB. 

• In hoogdringende gevallen het preventief schorsen van een personeelslid als 

ordemaatregel. 

 

FINANCIEEL MANAGEMENT 

 

Conform de decretale bevoegdheden verzekeren van de wettelijkheid 

en de regelmatigheid van de uitgaven en opmaken van de inventaris. 
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Dit omvat o.m. volgende taken: 

• Bevestigen van de wettelijkheid en regelmatigheid van uitgaven bij de 

betaalopdracht (eerste handtekening) door medeondertekening van de 

betalingsopdracht aan de financiële instelling. 

• Zorgt in overleg met de financieel directeur en samen met 

managementteam voor opmaak inventaris. 

INTERNE CONTACTEN 

 

Afstemmen van de werking van de administratie met de verschillende politieke en 

andere actoren teneinde, door een goede communicatie en het nastreven van 

consensus, een effectief en efficiënt politiek en ambtelijk bestuur te bevorderen. 

 

Dit omvat o.m. volgende taken: 

• Optreden als de scharnierfunctie tussen het politieke en het ambtelijke 

apparaat. 

• De besprekingen en beslissingen van de gemeente- en OCMW-raad en van 

het college, het BCSD en het vast bureau terugkoppelen naar de 

administratie (en omgekeerd). 

• Bepaalde voorstellen op voorhand bilateraal aftoetsen. 

• Waken over de scheiding tussen politiek en administratie, het respecteren van 

elkaars rol en de optimale ruimte creëren voor een samenwerking tussen 

deze ‘twee werelden’ in het belang van een kwaliteitsvolle diensterlening 

aan de burger. 

• Conflicten tussen partijen oplossen. 

• Interne overlegvergaderingen of commissies voorzitten of bijwonen. 

• Instaan voor een adequate interne communicatie. 

• De informatiedoorstroming en -uitwisseling tussen alle actoren bevorderen en 

stimuleren. 

 

EXTERNE CONTACTEN  

 

Onderhouden van goede externe contacten met relevante personen of instanties en 

de organisatie vertegenwoordigen, teneinde de werking van het gemeente- en 

OCMW-bestuur te faciliteren en/of haar belangen te verdedigen. 

 

Dit omvat o.m. volgende taken: 

 

• Goede contacten onderhouden met collega’s van andere gemeenten en 

OCMW’s; formeel (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) of informeel 

(uitwisseling van ervaring, advies …). 

• Het beleid mee vorm en bekendheid geven. 

• Zelf (of via de medewerkers) contacten onderhouden met externe experten 

(advocaten, projectontwikkelaars, studiebureaus, consultants …). 

• In het algemeen, netwerken uitbouwen met actoren die bij de werking van 

de gemeentelijke overheid (kunnen) betrokken zijn, bv. VDAB, 

toezichthoudende en subsidiërende overheden. 

• Instaan voor een adequate externe communicatie en public relations. 

• Het bestuur en de gemeentelijke en OCMW-administratie vertegenwoordigen 

in diverse organisaties of op evenementen, fora … 

• Het gemeentebestuur ondersteunen bij het aansturen van de gemeentelijke 

verzelfstandigde organisaties, de kerkfabriek of centraal kerkbestuur, de 

politiezone …  
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RESULTAATGEBIEDEN 
 

RESULTATEN INZAKE KWALITEIT EN KWANTITEIT  

 

Waken over de kwantiteit en de kwaliteit van de geleverde diensten door het:  

- Creëren, voorstellen en implementeren van voorwaarden om de verwachtingen 

van de burgers in te lossen. 

- Onderhouden van goede externe contacten met relevante personen of instanties 

en organisaties teneinde de globale werking van het bestuur te optimaliseren. 

- Bewaken van de kwaliteitszorg en klachten en het nodige gevolg geven aan 

meldingen. 

 

RESULTATEN INZAKE OMGAAN MET WERKAFSPRAKEN  

 

Dit houdt in:  

- Organisatieconcept uitdenken en -structuur uitwerken en beheren.. 

- Verantwoordelijkheid nemen voor de leiding, organisatie en coördinatie van 

medewerkers. 

- Transparante processen opzetten, bewaken en bijsturen. 

- Zorgen voor een goede interne communicatie. 

- Een goed zicht hebben op de nodige middelen en op dit vlak gepast actie nemen. 

- Faciliteren van een doeltreffende en correcte (politieke) besluitvorming en van de 

werking van de politieke organen en het managementteam. 

 

RESULTATEN OP HET BUDGETTAIRE VLAK 

 

Dit houdt in:  

- Strategisch beleidsvoorbereidend werken, dit in de praktijk vertalen en 

implementeren. 

- Rapportering initiëren, faciliteren, controleren en waar nodig bijsturen. 

- Bewaken van het efficiënt en doeltreffend inzetten van mensen en middelen. 

 

RESULTATEN INZAKE OMGAAN MET VERANDERING 

 

Dit houdt in:  

- Opvolgen van nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten. 

- Medewerkers stimuleren in het kader van verbetering en innovatie. 

- Positief-kritisch zijn en actief meedenken en meewerken op het vlak van continue 

verbetering van de organisatie. 

 

COMPETENTIES 
 

KERNCOMPETENTIES 
 

• Klantvriendelijk zijn. 

• Loyaal zijn ten aanzien van de organisatie. 

• Betrouwbaar zijn. 
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TECHNISCHE COMPETENTIES 
 

KENNIS 

 

• Grondige kennis hebben van de wetgeving op niveau van het bestuur 

(Gemeentedecreet, wetgeving openbaarheid van bestuur, wetgeving 

overheidsopdrachten, BBC, rechtspositieregeling …). 

• Grondige kennis hebben van HRM. 

• Grondige kennis hebben van de specifieke software nodig voor het op de 

kaart zetten van de gemeente als e-bestuur. 

• Grondige sectorkennis hebben. 

• Grondige kennis hebben van de werking van het bestuur in zijn geheel. 

 

 

VAARDIGHEDEN 

 

• Kunnen omgaan met de spanning tussen de continuïteit van de administratie 

en het tijdelijk karakter van de politieke mandaten. 

• Leidinggeven 

o Zorgt voor een duidelijke formulering van de opdrachten, 

verwachtingen en rollen van de medewerkers. 

o Volgt op door een gepast begeleidings- en controlesysteem en stuurt 

bij indien prestaties ondermaats zijn. 

o Staat open voor de vragen van medewerkers en heeft voeling met 

wat er bij de medewerkers leeft. 

o Komt op voor de behoeften en verwachtingen van de medewerkers. 

o Stimuleert medewerkers om hun competenties in te zetten en te 

vergroten. 

o Voorkomt conflicten of helpt ze indien nodig op te lossen. 

o Versterkt de samenhorigheid en de goede sfeer in het team. 

o Leidt het team naar een gezamenlijk resultaat. 

o Kan de leiderschapsstijl aanpassen naargelang de situatie en de 

medewerker (directief, begeleidend, ondersteunend of delegerend 

leidinggeven). 

• Plannen en organiseren 

o Plant acties en projecten, bepaalt objectieven en prioriteiten. 

o Stemt systemen, procedures, middelen, tijd en mensen op elkaar af. 

o Houdt rekening met zaken die op lange termijn spelen. 

o Past de planning aan indien veranderende omstandigheden dit eisen. 

o Plant meetmomenten in om te toetsen of prestaties / resultaten 

voldoen aan de verwachtingen en stuurt bij indien nodig. 

o Verzekert continuïteit en behoudt het overzicht. 

• Samenwerken 

o Overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te 

komen. 

o Leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na. 

o Is transparant over de invulling van zijn/haar takenpakket en geeft 

hierover gepast feedback. 

o Blijft meedenken en bijdragen tot een groepsopdracht, ook al is dit 

niet van persoonlijk belang. 

o Helpt anderen. 

o Stelt het gezamenlijk belang boven het eigenbelang. 

o Stelt zich positief op, brengt energie en dynamiek in de groep. 

o Zoekt mee naar oplossingen bij conflicten. 

o Gaat respectvol om met andere(n) en toont waardering 

voor ieders eigenheid. 
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• Adviseren 

o Verwerkt informatie en vormt deze om in meerjarenplan, 

afsprakennota … 

o Vertaalt het beleid naar concrete doelstellingen. 

o Houdt rekening met alle relevante aspecten van een dossier. 

o Onderbouwt zijn/haar oordeel met beschikbare informatie en 

argumenten. 

o Betrekt de juiste personen of instanties bij een dossier. 

• Zelfontwikkeling 

o Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling. 

o Vraagt naar feedback bij de eigen prestaties en trekt hieruit 

conclusies. 

o Staat geregeld kritisch stil bij het eigen functioneren en kent eigen 

sterktes en zwaktes. 

o Werkt met een duidelijk plan aan de verbetering van de eigen 

prestaties, zet leerpunten om in acties. 

o Kan nieuwe informatie en ideeën in zich opnemen en effectief 

toepassen. 

o Probeert grenzen te verleggen en gaat uitdagingen aan. 

• Visie ontwikkelen 

o Neemt afstand van de dagelijkse problemen. 

o Neemt tijd om vooruit te denken. 

o Overziet grote gehelen en vereenvoudigt complexe situaties. 

o Richt zich op de hoofdlijnen en langere termijn. 

o Kan strategieën op een heldere manier voorstellen. 

• Besluitvaardigheid 

o Kan snel een doordacht standpunt innemen. 

o Neemt beslissingen op tijd. 

o Kan beslissingen nemen op basis van onvolledige informatie of met 

onzeker resultaat. 

o Kan zelfstandig beslissen binnen de eigen werksituatie. 

o Informeert alle betrokkenen. 

o Verdedigt een beslissing. 

 

GEDRAGSCOMPETENTIES 
 

• Klantvriendelijkheid 

• Dynamisme 

• Politieke neutraliteit 

• Verantwoordelijkheidsgevoel 

• Zin voor orde en nauwkeurigheid 

• Polyvalentie 

• Flexibiliteit 

• Bereidheid tot continue opvolging van het werkveld, de regelgeving terzake 

• Een maximaal rendement halen uit de beschikbare middel 
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PROFIEL 
 

Je hebt minstens 5 jaar professionele, leidinggevende ervaring op 

managementniveau ofwel minstens 5 jaar professionele ervaring in een staffunctie 

op organisatieniveau ofwel minstens 5 jaar professionele ervaring in een relevante 

functie als jurist of als verantwoordelijke binnen een HRM-omgeving.  

Je combineert jouw professionele ervaring met een masterdiploma.  

Je hebt de Belgische nationaliteit. 
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SELECTIEPROCEDURE 
 

screening op de formele deelnemingsvoorwaarden 
 

Aan de hand van de informatie in het cv en de bewijsstukken wordt nagegaan of 

kandidaten al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoen.   

 

Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan 

het vervolg van de selectieprocedure.  

 

 

Schriftelijke proef 
 

De schriftelijke proef bestaat uit één of meerdere praktijkgerichte cases gelinkt aan 

de functie-inhoud (open-boeksysteem).  

 

De schriftelijke proef staat op 40 punten. Kandidaten moeten minstens 50% behalen 

om toegelaten te worden tot het volgende selectieonderdeel. 

 

De schriftelijke proef vindt plaats op donderdag 26 april om 18 uur (datum onder 

voorbehoud) in Sint-Lievens-Houtem en zal maximum 4 uur in beslag nemen.  

 

Belangrijk: kandidaten worden gevraagd om een eigen laptop (met wifitoegang) 

mee te brengen naar de schriftelijke proef.  

 

Mondelinge proef  
 

N.a.v. het jury-gesprek krijgt de kandidaat o.a. de opdracht om zijn antwoorden, 

geformuleerd tijdens de schriftelijke proef, te verdedigen aan de hand van een 

presentatie. Hiervoor krijgt hij een uur voorbereidingstijd voorafgaand aan het 

gesprek. 

 

Op ieder onderdeel moet de kandidaat minimum 50 % behalen en in totaal 

minimum 60 %. Kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke en mondelinge 

proef, kunnen deelnemen aan het assessment. 

 

Assessment center 

 

Het assessment center peilt naar de management- en leiderschapsvaardigheden op 

het niveau van de functie. In deze fase van de selectie worden de 

gedragsgebonden competenties beoordeeld door middel van een 

assessmentcenter. 

 

Het assessment center kan bestaan uit een analyse –en presentatieoefening, een 

gespreksoefening, een postbakoefening, een persoonlijkheidsvragenlijst, één of 

meerdere computergestuurde testen en een competentiegericht interview.  

 

Dit gedeelte is eliminerend en resulteert in een beoordeling ‘geschikt’ of ‘niet 

geschikt’. Om te slagen in de selectieprocedure dienen kandidaten ‘geschikt’ 

bevonden worden. 
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HOE SOLLICITEREN? 
 

Solliciteer ten laatste op 1 april 2018 door je cv en een kopie van je diploma te 

bezorgen. Solliciteren doe je bij voorkeur online. Ga naar www.poolstok.be en ga 

naar de vacature via de knop ‘Bekijk onze jobs’. Op de vacaturepagina klik je 

rechtsonder op ‘solliciteer nu’ en vul je het standaard-cv in. Solliciteer je liever per 

post? Poolstok, t.a.v. Jolien Elegheer, Technologielaan 11, 3001 Heverlee. 

 

WAT KUNNEN WIJ JOU BIEDEN? 
 

• Een vaste en voltijdse betrekking in een decretale graad. 

• Een bruto geïndexeerd maandloon tussen 5.479,55 euro en 8.093,16 euro. 

• Overname van relevante ervaring. 

• Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques van 5 euro per gewerkte dag, 

hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding. 

• We leggen een wervingsreserve van 2 jaar aan voor deze functie. 

Contact 
 

Meer informatie over de functie kan je krijgen via burgemeester Lieven Latoir, T 053 60 

72 47 of burgemeester@sint-lievens-houtem.be  

http://www.poolstok.be/
mailto:burgemeester@sint-lievens-houtem.be

