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INFORMATIEBROCHURE 

 

 

Sollicitatieprocedure vervangingscontract 1 VT (38/38) contractuele 

administratief medewerker (m/v) – niveau C1 – C3. 
 

Het lokaal bestuur Kalmthout organiseert een sollicitatieprocedure voor de aanwerving van 1 

voltijds (38/38) contractuele administratief medewerker, niveau C1 – C3. 

Het betreft een vervangingscontract voor een zo snel mogelijke indiensttreding, aanwerving 

voor de duur van de ziekte van de afwezige medewerker. 

 

Het OCMW Kalmthout is je juridische werkgever. 
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OVERZICHT VAN DE AANGEBODEN INFORMATIE IN VERBAND MET UW 

KANDIDATUUR 

 

 

01. Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 

 

02. Functiebeschrijving  

 

03. Varia 

 

04. Hoe solliciteren? 
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BIJZONDERE AANWERVINGSVOORWAARDEN 

 

• Beschikken over een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld 

onderwijs, 

 

• De selectie zal gebeuren op basis van een voorgelegd CV en een sollicitatiegesprek. 

 

• Afleggen van een eed. 

 

• Voorziene indiensttreding: zo snel mogelijk.  
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BESTUUR KALMTHOUT 
 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

 

 

BELEIDSDOMEIN: Personeel en organisatie / Burger en Welzijn /  

 Omgeving / Vrije tijd / Financiën 

FUNCTIEBENAMING: Administratief medewerker 

 

 

1. Hoofddoel van de functie 

 

Als administratief medewerker zal je een veelheid aan verschillende administratieve taken 

verzorgen ter ondersteuning van een vaste dienst of persoon.   

Je kan ook organisatiebreed ingezet worden om de administratie te verzorgen daar waar de 

noden op dat moment hoog zijn.  

 

2. Plaats in de organisatie 

 

Rapporteert aan het diensthoofd en/of afdelingshoofd van het beleidsdomein waarvoor je 

werkt. 

 

3. Functie-inhoud (niet limitatief) 

 

3.1 Leidinggevende en/of coördinerende taken 

 

Geen. 

 

3.2. Adviserende – beleidsondersteunende taken 

 

Geen. 

 

3.3. Uitvoerende taken 

 
Zie de betreffende deelfiches.  
 
Deelfiche 01 : uitvoerende taken dienst personeel. 

Deelfiche 02 : uitvoerende taken secretariaat. 

Deelfiche 03 : uitvoerende taken dienst financiën. 

Deelfiche 04 : uitvoerende taken gezinszorg. 
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3.4. Communicatieve taken 

 

• Open en respectvol communiceren zowel naar collega’s binnen je team als collega’s 

organisatiebreed als naar derden; 

• Actief en op een constructieve manier deelnemen aan het periodiek overleg met het 

diensthoofd en/of afdelingshoofd; 

• Signaleren van noden en  behoeften om een goede en efficiënte dienstverlening te kunnen 

garanderen; 

• Deelnemen aan regio-overleg op niveau van je beleidsdomein, ervaringen en gedachten 

uitwisselen; 

• Onderhouden van contacten met derden relevant voor de functie en in het kader van 

uitvoering beslissingen;  

• Opmaken en bewaken van concrete werkafspraken met collega’s binnen bestuur Kalmthout; 

• Burgers correcte informatie verschaffen op een professionele manier (loketfunctie); 

• Beslissingen in correct Nederlands neerschrijven / verwerken / toelichten.  

 

 

4. Specifieke bevoegdheden 

 

• Geen 

 

 

5. Verruimende bepalingen 

• Opnemen van nieuwe taken als gevolg van evoluties in de wetgeving en de reglementering, 

in overleg met de collega’s, het diensthoofd en/of het afdelingshoofd.  

• De nodige basiskennis- en vaardigheden onderhouden om de continuïteit van de 

dienstverlening te blijven garanderen. 

• Flexibel zijn met betrekking tot avond- en weekendwerk in functie van openingsuren of 

evenementen of dienstspecifieke noden.  

 

 

6. Functieprofiel 

 

6.1. Vereiste vakkennis 

 

• Grondige administratieve vakkennis- en vaardigheden die vereist zijn voor de 

uitvoering van de functie. 

• Grondige kennis van Word, Excel en Outlook. 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk. 

• Taalvaardig (mondeling en schriftelijk) bij het verder helpen en/of doorverwijzen van 

interne en externe klanten.  
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6.2. Competenties 

 

Onderstaande competenties worden geconcretiseerd in een aantal gedragscriteria die als 

voorbeeld dienen voor de definiëring ervan. 

 

Kerncompetenties 

 

Zorgvuldigheid 

• Werkt nauwgezet; 

• Komt afspraken na; 

• Controleert het eigen werk of laat dit controleren; 

• Inschatten van de gevolgen van bepaalde acties; 

 

Loyaal handelen 

• Voert de genomen beslissingen nauwgezet uit; 

• Volgt de geldende regels en procedures op een correcte wijze; 

• Verdedigt de genomen beslissingen, ook als staat hij/zij er niet helemaal achter; 

• Geeft geen kritiek om de kritiek, maar tracht steeds een oplossing aan te reiken; 

• Behandelt de verkregen informatie met de nodige discretie en legt de nodige 

gereserveerdheid aan de dag tegenover derden; 

• Gedraagt zich in overeenstemming met zowel de persoonlijke als de organisatorische 

waarden en handelt in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie.  

 

Gedrevenheid/ resultaatgerichtheid 

• Werkt met hart en ziel om de resultaten te bereiken die verbonden zijn aan de functie; 

• Zet zich op werkvlak in om de best mogelijke dienst te bieden, rekening houdend met de 

opgelegde begrenzingen en beperkingen; 

• Toont een grote inzet, toewijding en werkkracht; 

• Voelt zich verantwoordelijk voor de eigen taken en resultaten; 

• Neemt de verantwoordelijkheden die nodig zijn om de kwaliteit van de verstrekte 

informatie of van de dienst te garanderen; 

• Verbetert fouten in het werk zodat een perfect resultaat wordt afgeleverd; 

• Voert op een efficiënte manier uit wat gevraagd wordt; 

• Ziet toe op een goed beheer en een goede opvolging van zijn taken; 

• Zet door, ongeacht tijdsdruk, problemen, frustraties of hindernissen; 

• Controleert het eigen werk op fouten zodat een goed resultaat wordt afgeleverd; 

 

Samenwerken 

• Integreert zich vlot in het team; 

• Stimuleert een vriendschappelijke sfeer binnen de groep; 

• Bevordert teamspirit door samenwerking en betrokkenheid van de teamleden te 

stimuleren; 

• Geeft zijn/haar opvattingen en ideeën door aan collega’s; 

• Bezorgt de juiste informatie aan collega’s, deelt ervaringen met hen; 
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• Zorgt voor een correcte informatiedoorstroming zodat de collectieve resultaten maximaal 

kunnen worden behaald; 

• Bespreekt werkgerelateerde problemen met collega’s opdat ze allen aan hetzelfde touw 

trekken en over dezelfde informatie beschikken; 

• Helpt andere ambtenaren bij het vervullen van hun taken door hen de nodige technische 

informatie te verschaffen; 

• Streeft ernaar tot een consensus te komen met de collega’s in het team; 

• Werkt teamgericht, maar ontwijkt daarbij geen persoonlijke verantwoordelijkheden. 

 

Competenties niveau C 

 

Informatie verwerken 

• Verzamelt belangrijke informatie en geeft ze door aan de juiste bestemmelingen; 

• Spreekt de juiste kanalen aan om specifieke informatie te bekomen; 

• Structureert de verkregen informatie; 

• Verifieert informatie en ontdekt mogelijke tekorten of fouten; 

• Behandelt informatie volgens de voorgeschreven procedures en systemen; 

• Interpreteert en bewerkt gegevens tot aanvaardbare informatie voor de bestemmeling; 

 

Analyseren 

• Beoordeelt de veelheid aan informatie en destilleert het essentiële hieruit; 

• Onderzoekt de binnenkomende informatie en klachten teneinde hier de juiste conclusies 

uit te kunnen trekken; 

• Zoekt naar de oorzaak van operationele problemen teneinde de werking van de dienst 

naar de toekomst toe te verbeteren; 

• Is kritisch in de evaluatie van informatie, neemt zaken niet zomaar voor waar aan. 

 

Werk structureren 

• Neemt de belangrijkste of dringendste taken eerst op, ziet de juiste prioriteiten; 

• Stelt prioriteiten met het oog op de vooropgestelde tijdslimieten; 

• Organiseert het werk doeltreffend volgens de toegekende opdrachten; 

• Legt de volgorde vast waarin taken worden uitgevoerd; 

• Organiseert de taken zodanig dat de doeltreffendheid ervan kan worden gegarandeerd; 

• Voert systematisch verschillende taken tegelijkertijd uit en behoudt hierbij het overzicht; 

• Voert de taken systematisch uit en heeft een efficiënte werkaanpak en –methode; 

• Brengt een duidelijke structuur aan in de eigen taken door onderverdelingen te maken; 

• Respecteert deadlines bij het afwerken van de eigen taken. 

 

Problemen oplossen 

• Laat zich niet afschrikken door nieuwe, onbekende of onverwachte situaties; 

• Garandeert ook de uitvoering van onverwachte situaties; 

• Vindt oplossingen voor problemen die betrekking hebben op de eigen 

verantwoordelijkheden; 

• Anticipeert op problemen door terug te vallen op kennis en ervaring; 
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• Brengt een aantal alternatieven aan waaruit de best passende oplossing kan worden 

geselecteerd; 

• Implementeert de beste oplossingen voor problemen die zich voordoen binnen het eigen 

werkterrein door zich op kennis te baseren. 

 

Beslissen 

• Beslist snel als de omstandigheden dit vereisen; 

• Neemt eenduidig een standpunt in indien de situatie die vereist; 

• Neemt de juiste beslissingen rekening houdend met alle informatie die ter beschikking 

staan; 

• Signaleert probleemsituaties, wijst op fouten en reglementen; 

• Zet acties doelgericht op gang van zodra hij/zij groen licht krijgt. 

 

Klantvriendelijkheid 

• Geeft de klant goede raad of verwijst hem door naar de bevoegde personen of diensten; 

• Stelt de nodige vragen om de klant op de juiste manier te kunnen helpen; 

• Luistert naar het standpunt van de burger; 

• Antwoordt zowel schriftelijk als mondeling duidelijk, snel en pertinent op vragen van de 

klant en/of de burger; 

• Geeft negatieve boodschappen op een correcte en objectieve manier zodat deze 

maximaal worden geaccepteerd met begrip voor het standpunt van de klant / de burger; 

• Voorziet de burger van informatie zodat deze de acties van de overheid kan kaderen en 

de nodige stappen kan ondernemen; 

• Communiceert open met de burger teneinde een duidelijk en onbevooroordeeld beeld te 

geven van de regels en procedures die dienen nageleefd te worden; 

• Biedt een optimale service door te zoeken naar de meest efficiënte en doeltreffende 

oplossingen; 

• Geeft de klant advies door hem alternatieven aan te reiken en hem hierbij te wijzen op de 

voordelen van die alternatieven; 

• Biedt service, maar legt tevens voldoende discipline, objectiviteit en assertiviteit aan de 

dag om misbruiken van de dienstverlening te vermijden. 

 

 

6.3 Bijkomende vereisten. 

• Flexibiliteit inzake werkuren (permanentie en openingsuren); 

• Brede kijk op mens en maatschappij; 

• Stressbestendig. 

 

 

7. Functiewaarderingsniveau 

 

• Niveau   : C 

•  Salarisschaal  : C1 - C3 
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8. Beoordelaars 

 

• Eerste beoordelaar  : Diensthoofd en/of afdelingshoofd van het 

       beleidsdomein waarvoor je werkt.  

• Tweede beoordelaar  : Afdelingshoofd van het beleidsdomein waarvoor je  

       werkt en of algemeen directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voormelde functiebeschrijving en functieprofiel zijn niet beperkend en kunnen te allen tijde 

worden aangepast aan nieuwe evoluties of organisatorische accenten binnen het bestuur 

Kalmthout. 
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BESTUUR KALMTHOUT 

 

 

ADMINISTRATIE / DEELFICHE 04 / GEZINSZORG 

 

 

UITVOERENDE TAKEN 

 

• Verzorgen van allerhande administratieve taken ter ondersteuning van het diensthoofd 

gezinszorg. 

• Verzorgen van administratieve taken eigen aan de dienst :  

o verwerking omtrent personeelsinzet, wijzigingen opvolgen; 

o opvolgen afwezigheden (verloven, ziektes, … verzorgenden en 

schoonmaaksters); 

o ingaven in het planningsprogramma van de dienst, Rostar; 

o planningen van de medewerkers aan de gebruikers bezorgen; 

o facturatie van de gebruikers opmaken en versturen; 

o registratie gebruikte PBM door werknemers en stock controle; 

o prestaties en kilometers controleren; 

o gebruikersinformatie up to date houden. 

• Telefoonpermanentie. 

• Gebruikers van de dienst correct informeren rond (aanpassingen in) de planning 

(telefonisch, schriftelijk). 

• Mailbox dienst beheren. 

• Intranet voor medewerkers up to date houden. 

• Archivering. 

• Volgen van bijscholingen.  

 

 

Voormelde taken zijn niet beperkend en kunnen te allen tijde worden aangepast aan nieuwe 

evoluties of organisatorische accenten binnen het bestuur Kalmthout. 
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VARIA 

 

• Elektronische maaltijdcheques worden aangeboden t.b.v. € 8,00 per prestatie van 07u36 

waarvan € 1,09 zelf ten laste wordt genomen. 

 

• Indien je je met de fiets van en naar het werk verplaatst, ontvang je hiervoor ook een 

vergoeding van € 0,24/km. 

 

• Volledige ten laste name openbaar vervoer in het kader van woon-werk verkeer. 

 

• Indien je reeds in het verleden gewerkt hebt in de privé-sector of als zelfstandige en indien 

de ervaring relevant is voor de functie, kunnen deze jaren meegerekend worden als 

anciënniteit bij de berekening van je maandwedde. 

Indien je reeds voor een ander openbaar bestuur hebt gewerkt, kunnen ook deze jaren 

meetellen als anciënniteit. Je dient dit te bewijzen aan de hand van tewerkstellingsattesten 

en functiebeschrijvingen.  

 

• Een geïndexeerde bruto-aanvangswedde van € 23 590,55 en een bruto-eindwedde van € 

43 176,80 (op jaarbasis, voltijds). 

Het bedrag van je netto maandwedde is afhankelijk van je niveau en trap binnen onze 

vastgestelde weddeschalen  (in functie van verworven anciënniteit) en van je  persoonlijke 

situatie (burgerlijke staat, personen ten laste enz.,…). Je kan steeds een weddesimulatie 

bekomen bij de dienst personeel en organisatie. 

 

• Goede balans werk/privé. 

 

• Gunstige verlofregeling. 
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HOE SOLLICITEREN? 

 

Je motivatiebrief samen met je uitgebreid curriculum vitae, kopie van het diploma en een recent 

uittreksel uit het strafregister (model 1 en max. 3 maanden oud): 

 

• Versturen per e-mail op volgend adres: 

examen@kalmthout.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor verdere inlichtingen kan je steeds terecht bij de dienst personeelsbeleid van het 

lokaal bestuur Kalmthout (gemeente en OCMW), dagelijks van 09.00u – 12.00u en van 

13.30u tot 15.00u, Kerkeneind 13 te Kalmthout 

 

of telefonisch op het nummer 03 620 15 63 of per mail naar hrm@kalmthout.be 

 

Je gegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden in de databestanden van de gemeente 

Kalmthout, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen en de archiefwet. 

Lokaal bestuur Kalmthout verwerkt je gegevens conform de Europese privacywetgeving 

(AVG/GDPR). Meer informatie is terug te vinden in onze privacyverklaring op 

www.kalmthout.be/privacy. 

http://www.kalmthout.be/privacy

