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Selectieprocedure voor de aanleg van een 
wervingsreserve van Administratief 

medewerker Stad /OCMW ( C1-C3 )in 
contractueel dienstverband. 
 

INLICHTINGENBROCHURE  

 

Ninove is een stad met 38.677 inwoners gelegen op de grens van Zuid-Oost-Vlaanderen en Vlaams-

Brabant. Een stad op mensenmaat, vol activiteiten, natuur en cultuur! Een echte leefstad die rekening 

houdt met haar bewoners. 

 

1. Functiebeschrijving 
 
Doel van de sector 
 
De administratief medewerker kan ingezet worden in alle sectoren of diensten. Dit kan zowel in de 
backoffice als in de front-office zijn. 

 
Plaats van de functie binnen de sector en de dienst 

De administratief medewerker werkt onder leiding van het betrokken diensthoofd. 

 

Hij/zij voert taken uit die hem/haar door het diensthoofd en de betrokken sectorcoördinator worden 

opgedragen. 

 

Resultaatgebieden 
 

a) Interne actoren 
 

Bestuursorganen 

De administratief medewerker stelt ontwerpbeslissingen op die aan het college van 

burgemeester en schepenen, gemeenteraad, de OCMW-raad en het Vast Bureau worden 

voorgelegd. 

 

Administratieve organen binnen de stad/OCMW 

Dienst: 

• hij/zij staat in voor administratieve opdrachten die verband houden met de dienst 
• hij/zij staat in voor de verwerking van de briefwisseling 
• hij/zij staat in voor andere werkzaamheden eigen aan de dienst en andere taken 

opgedragen door het diensthoofd en/of sectorcoördinator 

 

Collega’s binnen de sector en dienst: 

• hij/zij draagt bij tot de vlotte samenwerking op de dienst en binnen de sector 
 

Andere sectoren en diensten: 

• hij/zij draagt bij tot een vlotte doorstroming van informatie en dossiers 
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b) Externe actoren 
 

Individuele burgers: 

• hij/zij verzorgt het onthaal van de bezoekers aan de betrokken dienst 

• hij/zij beantwoordt vragen van burgers 

• hij/zij kan ingeschakeld worden voor loketfuncties 

 

Overheden 

• hij/zij wint informatie in bij andere diensten, instanties en overheden 

• hij/zij werkt actief mee aan dienst overschrijdende projecten onder leiding van de 

coördinator 

 

Competentieprofiel 

 

Kerncompetenties op organisatieniveau 
 
Klantgerichtheid 

• leeft zich in de situatie van klanten in 
• stelt zich dienstverlenend op voor iedereen 
• speelt in op wensen van klanten in lijn met de beleidsrichtlijnen 
• neemt verantwoordelijkheid op bij fouten of klachten 
• streeft naar klanttevredenheid 

 
Mondeling communiceren 

• formuleert de boodschap helder en duidelijk 
• sluit de boodschap aan op de behoeften van toehoorders en gaat in op reacties 
• toetst of de boodschap goed, correct en volledig is overgekomen 

 
Resultaatgericht werken 

• is stipt in het nakomen van afspraken 

• werkt taken volledig en tijdig af 
• zet door bij tegenslag of problemen 

 
Functie specifieke competenties 

 
Kwaliteitsvol werken 

• stelt hoge eisen aan de kwaliteit 

• evalueert het eigen gedrag/werk in het licht van de kwaliteitsnormen 
• stuurt bij als de kwaliteit ondermaats is 
• voorkomt dat er fouten worden gemaakt 

 
Nauwgezetheid 

• houdt zich aan de afgesproken norm qua detail en afwerking 

• controleert het eigen werk op fouten en stuurt bij waar nodig 

 
Ordelijk werken 

• houdt de werkomgeving en het materiaal net 
• voert het werk verzorgd uit en ruimt op 
• bergt documenten en materialen logisch en op de juiste plaats op 
• behandelt de materialen met zorg 

 
Taakgerichte competenties 
 
Initiatief 

• werkt met enthousiasme en gedrevenheid 
• stelt zich positief op 
• staat open voor vragen en taken die op zich afkomen 

• gaat ervoor om de taken uit te voeren 

• durft verantwoordelijkheid te nemen 
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Zelfstandig werken 

• kan met de nodige instructies aan de slag 
• is stipt in het nakomen van afspraken 
• kan werken zonder externe controle 
• stuurt bij indien er fouten optreden 

 
2. Voorwaarden om deel te nemen  

 

Algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden (= elke kandidaat moet hieraan 

voldoen): 

Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je: 

1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je 

solliciteert. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (model 

1). Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. Als daarop een ongunstige 

vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen; 

2. Ten minste de volle leeftijd van 18 jaar bereiken in het jaar van de aanwerving; 

3. De burgerlijke en politieke rechten genieten; 

4. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving 

betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. Dit moet 

nagegaan worden voor de effectieve tewerkstelling; 

5. Kandidaten voor een contractuele functie moeten Belg zijn als de uit te oefenen functie een 

rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag 

inhoudt of werkzaamheden omvatten die strekken tot bescherming van de belangen van 

het bestuur; 

6. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der 

talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; slagen voor de selectieprocedure; 

7. Voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is 

en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereiste opgelegd krachtens een 

reglementering van de hogere overheid; 

8. Slagen voor de selectieprocedure. 

Bevorderingsvoorwaarden (enkel voor personeelsleden van het stadsbestuur): 

1. Je bent aangesteld als een vast statutair personeelslid of als een contractueel personeelslid. 

Voor contractueel personeelslid moet je voldoen aan een van de volgende criteria: 

a. Je bent na 1 januari 2009 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure 

conform de rechtspositieregeling (titel II, hoofdstuk II en III) en hebt de 

inloopperiode beëindigd; 

b. Je bent voor 1 januari 2009 aangesteld na een externe bekendmaking van de 

vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in 

statutaire betrekkingen. 

2. Je bent titularis van een graad van niveau D; 

3. Je hebt ten minste vier jaar niveauanciënniteit in D; 

4. Je kreeg een gunstig evaluatieresultaat voor de twee laatste periodieke evaluaties; 

5. Slagen voor de selectieprocedure. 
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Externe personeelsmobiliteit (enkel voor medewerkers van een andere overheid): 

Je kan als personeelslid van een andere overheid je kandidaat stellen voor deelname ofwel via 

de procedure van interne personeelsmobiliteit ofwel via de bevorderingsvoorwaarde: 

Als kandidaat van een andere overheid moet je op dezelfde wijze als kandidaten van de eigen 

overheid: 

1° aantonen dat je voldoet aan de competentievereisten voor de vacante betrekking bij deelname 

aan de procedure van interne personeelsmobiliteit; 

2° slagen voor de selectieprocedure bij deelname aan de bevorderingsprocedure. 

Externe mobiliteit heeft door de rechtspositieregeling (Artikel 34bis.1) van Stad Ninove een 

beperkt toepassingsgebied en is enkel van toepassing op : “personeelsleden van de eigen stad, het 

lokaal openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en het AGB Ninove”. 
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3. Inhoud en verloop van de selectieproeven 

 

De selectieproeven zijn voor iedereen gelijk en bestaan uit: 

 

Deel 1: Preselectie 

Vanaf 55 weerhouden kandidaten wordt een preselectie toegepast. Dit onderdeel bestaat uit 

meerkeuzevragen met als doel de algemene ontwikkeling en vakkennis te toetsen waarbij de vragen 

gebaseerd zijn op de functiebeschrijving. 

De preselectieproef is eliminerend en tijdsgebonden. Om geslaagd te zijn voor de preselectie en 

toegelaten te worden tot de schriftelijke proef dient de kandidaat minstens 50% te behalen. Enkel 

de 50 hoogst scorende kandidaten worden uitgenodigd voor de schriftelijke proef. Kandidaten die 

evenveel hebben gescoord als de 50ste  kandidaat gaan eveneens door naar de schriftelijke proef. 

Timing: 10 december 2019 

 

Deel 2: Schriftelijke proef  

Hier gebeurt de evaluatie van de algemene geschiktheid van de kandidaat die vereist is voor de 

functie aan de hand van een toetsing van de vaardigheden en capaciteiten. 

Om geslaagd te zijn voor de schriftelijke proef en toegelaten te worden tot de mondelinge proef dient 

de kandidaat minstens 50% te behalen.  

 

Timing: 19 december 2019 

 

Deel 3: Mondelinge proef 

Dit gedeelte bestaat uit een competentiegericht interview waarbij wordt nagegaan in welke mate het 

profiel van de kandidaat overeenstemt met het profiel van de functie en er wordt gepeild naar de 

competenties voor het werkdomein. 

Om geslaagd te zijn voor de mondelinge proef dient de kandidaat minstens 50% te behalen.  

Timing: 16 januari 2020 of 17 januari 2020 (reserve dag) 

 

4. Reserve 

 

Een wervingsreserve en een bevorderingsreserve worden aangelegd voor 2 jaar.  
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5. Salaris  

 

Voltijds contract onbepaalde duur. 

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal C1-C3. 

 

Brutojaarloon op jaarbasis met 0 jaar ervaring: 23.128,5 euro. 

 

Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige worden voor een maximum van 9 jaar 

in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant zijn voor de functie. 

 

Extra legale voordelen 

• Een aangename werkomgeving met fijne collega’s 

• Maaltijdcheques aan 5,50 euro, waarvan je zelf 1,10 euro bijdraagt 

• Fietsvergoeding aan 0,24 euro per km 

• Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer 

• Hospitalisatieverzekering 

• Tweede pensioenpijler 

• De nodige opleidingsmogelijkheden; 

• Vakantie:35 of 26 dagen op jaarbasis. 

6. Hoe solliciteren ? 

 

Bezorg je kandidatuur uiterlijk donderdag 21 november 2019, via e-mail aan 

sollicitaties.poolstok@solvus.be   

  

Een geldige kandidatuur bevat: 

• cv 

• motivatiebrief (optioneel) 

• een uittreksel uit het strafregister 

• een kopie van je diploma 

 

Problemen met solliciteren? Neem dan contact op met Lien Beirens via poolstok@solvus.be of 
03 213 97 40.  
 

Meer inlichtingen kan je opvragen bij de HRM verantwoordelijke 054 50 50 68 of mailen naar 

solliciteren@ninove.be   

7. Beoordeling van de kandidaturen 

 

Het vast bureau en college van burgemeester en schepenen beoordeelt na de uiterste 

inschrijvingsdatum de geldigheid van de kandidaturen. Indien je niet voldoet aan de opgesomde 

voorwaarden, word je uitgesloten van deelname aan de selectieproeven. De reden van uitsluiting 

word je schriftelijk meegedeeld. 

mailto:sollicitaties.poolstok@solvus.be
mailto:poolstok@solvus.be
mailto:solliciteren@ninove.be

