
 

        
 

STAD NINOVE 

PERSONEELSDIENST 

Tel 054 50 50 63 – 054 50 50 73 

Vacature 

 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER STAFDIENST TECHNISCHE DIENST 

 
Wij organiseren een aanwervings- en bevorderingsprocedure om de vacature van administratief 
medewerker stafdienst technische dienst, niveau C1-C3. 
 
 

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 

 

 
1. INFORMATIEVE GEGEVENS 
 
Naam van de functie: administratief medewerker 
Sector: alle sectoren  

Dienst: alle diensten 

Niveau: C1 –C3 
Contractueel  
 
2. 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. 
 
3. RESULTAATGEBIEDEN (OPDRACHTEN, WAT DOET DE FUNCTIEHOUDER VOOR WIE) 
 
3.1. Interne actoren  
 

3.1.1. 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.  
 
3.1.2. 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 



 

3.2. 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 
 
4. COMPETENTIEPROFIEL  

 
4.1. 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 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 

 

4.2. 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 

 
4.3. 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 

 

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 
 
 
 

TOELATINGS- EN AANWERVINGSVOORWAARDEN 

 
- Een gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de functie waarvoor ze 

solliciteren, 
- ten minste de volle leeftijd van 18 jaar bereiken in het jaar van de aanwerving, 
- de burgerlijke en politieke rechten genieten, 
- onderdaan zijn van de EER, 
- voldoen aan de vereiste over de taalkennis, 

-    in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld diploma 
- medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, 

- slagen voor de selectieprocedure. 
 
 

BEVORDERINGSVOORWAARDEN 

 

- titularis zijn van een graad van niveau D 
- tenminste 4 jaar niveauanciënniteit hebben in niveau D 
- een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie 
- slagen voor de selectieprocedure 

 
 

SELECTIEPROGRAMMA 

 

Het selectieprogramma zal u zo snel mogelijk worden medegedeeld. 

 

DATA VAN DE SELECTIEPROEVEN 

 
De data van de selectieproeven zal zo snel mogelijk worden medegedeeld.  
 

WERVINGSRESERVE 

 

De wervingsreserve wordt vastgesteld voor een periode van 3 jaar. 

 

BRUTO JAARSALARIS 

 

 Niet-geïndexeerd Aan index 1,7069 

Minimum 13.550 € 23.128,50 € 

Maximum 24.800 € 42.331,12 € 

 
 

INSCHRIJVING 

 
U kan meer inlichtingen opvragen bij de personeelsdienst (tel. 054 50 50 63 – 054 50 50 73) of 

raadpleeg www.ninove.be (startpagina/werken en ondernemen/vacatures). 
Mailen kan ook naar solliciteren@ninove.be. 
 
Voor personen met een beperking kan op hun verzoek aan hinderpalen die verbonden zijn met de 
handicap (door redelijke aanpassingen) verholpen worden, zodat dat hij/zij aan de selectieproeven 
kan deelnemen. 
 

Interesse: U kan zich geldig kandidaat stellen met het verplichte sollicitatieformulier. Kopie(s) van 
diploma(s) of andere bekwaamheidsbewijzen moeten worden bijgevoegd.  

 
Uiterste inschrijvingsdatum: 31 mei 2019 

http://www.ninove.be/
mailto:solliciteren@ninove.be


 

Geldig solliciteren kan alleen door het sollicitatieformulier: 
- bij aangetekende brief te sturen aan het Stadsbestuur Ninove, dienst personeel,  
  Centrumlaan 100, 9400 Ninove 
- te overhandigen tegen ontvangstbewijs op de dienst personeel (Bevrijdingslaan 7, 9400 Ninove, 
2ste verdieping, lokaal 206) 
- via e-mail met ontvangstmelding te sturen aan solliciteren@ninove.be . 
Wij verwerken je gegevens conform de privacywetgeving. 

 

 
 

mailto:onpersoneel@ninove.be

