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INFORMATIEBROCHURE 
 

Sollicitatieprocedure administratief medewerker / 
projectmedewerker voor de dienst vrije tijd.  

 
 
Het lokaal bestuur Kalmthout organiseert een sollicitatieprocedure voor de aanwerving van 1 
administratief medewerker / projectmedewerker (19/38) voor de dienst vrije tijd van de 
gemeente.   
 
Datum indiensttreding: zo snel mogelijk.  
Duurtijd: tot 30-06-2023. De kans bestaat dat je daarna in ons team kan blijven via een contract 
onbepaalde duur. Wij organiseren in het voorjaar van 2023 een aanwervingsprocedure 
hiervoor.  
Functieniveau: C1-C3, dit wil zeggen dat je in het bezit moet zijn van minstens een diploma 
secundair onderwijs.  
 
 
De gemeente Kalmthout is je juridische werkgever.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij selecteren op basis van kennis, vaardigheden en attitudes, 
ongeacht leeftijd, afkomst, levensvisie, genderidentiteit en 

handicap. Dit maakt jou uniek. Wij hebben je nodig! 
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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. 
 
 Een uittreksel uit het strafregister (model 2 en max. 3 maanden oud) kunnen voorleggen 

vóór indiensttreding. 
 

 De selectie zal gebeuren op basis van een CV screening. Op basis daarvan kan je  
     uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek.  
 
 Afleggen van een eed. 
 
 Voorziene indiensttreding: zo snel mogelijk.  
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LOKAAL BESTUUR KALMTHOUT 
 
 
FUNCTIEBESCHRIJVING        
 
 
BELEIDSDOMEIN: Vrije tijd   
FUNCTIEBENAMING:  Projectmedewerker jeugd 
 
 
1. Hoofddoel van de functie 
 
De medewerker jeugddienst staat in voor de uitwerking van verschillende projecten voor 
kinderen en jongeren én de administratieve ondersteuning van de jeugddienst. 
 
 
2. Plaats in de organisatie 
 
De projectmedewerker jeugd werkt onder aansturing van de deskundige jeugd (functioneel) en 
rapporteert aan de deskundige jeugd (functioneel ) en het afdelingshoofd vrije tijd (hiërarchisch).  
 
 
3. Functie-inhoud (niet limitatief) 
 
3.1. Leidinggevende en/of coördinerende taken 
 
Coördineert zelfstandig diverse activiteiten of taken onder aansturing van de deskundige jeugd. 
 
3.2. Adviserende - beleidsondersteunende taken 
 
Signaleert vanuit de werking van de projecten en activiteiten de noden, behoeften en tekorten die 
het beleid kunnen inspireren om de doelstellingen verder te bepalen en indien nodig de werking 
aan te passen.  
 
3.3. Uitvoerende taken 
 

 Organiseert en/of begeleidt allerhande jeugdactiviteiten en -projecten: Buitenspeeldag, 
Kinderfestival, T-day, Dag van de G-sport, Geboortebos, dag van de jeugdbeweging, 
participatieprojecten. Dit houdt onder meer in:  

o de praktische voorbereiding en uitwerking  
o opmaak van draaiboeken 
o allerhande administratieve taken (opmaak bestelbons, brieven, opvolging 

facturen…) 
o maken van afspraken met leveranciers en externen 
o aanvragen van vergunningen en wettelijke verplichtingen 
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o communicatie en promotie i.s.m. communicatiedienst 
o rekruteren en aansturen van vrijwilligers   

 
 Volgt de projecten en evenementen van de jeugdraad op:  

o participatieprojecten met Pipo-wagen, Nieuwjaarkezoete, nieuwe projecten van 
de jeugdraad  

o mee opvolgen van de jeugdraadvergaderingen  
 

 Werkt mee aan de zomerwerking van de jeugddienst op domein Diesterweg:  
o administratieve en logistieke voorbereiding en opvolging van speelpleinwerking 

en Swap-activiteiten  
o meedraaien ter plaatse met het team jeugd in functie van permanentie, 

aanspreekpunt vrijwilligers, ouders, derden 
 

 Verzorgt allerhande administratieve taken van de jeugddienst.  
o opmaken nota’s schepencollege 
o verslaggeving diverse vergaderingen (bv. jeugdraad, kindergemeenteraad,…) 
o briefwisseling allerhande 
o inschrijvingen allerhande (bv. speelpleinwerking, SWAP, …) 
o beheren van de mailbox jeugd 

 
 Ondersteunt bij allerhande andere activiteiten van de afdeling vrije tijd. 

 
 
3.4. Controlerende taken 
 

 Waken over de kwantiteit en de kwaliteit van de uitgevoerde werkprocessen. 
 Waken over de kwaliteit van de dienstverlening. 

 
 
3.5. Participatieve en communicatieve taken 
 

 Communiceert zowel naar collega’s binnen het team als collega’s organisatie-breed als 
naar derden. 

 Neemt op een actieve en constructieve manier deel aan periodiek overleg met de 
deskundigen en/of het afdelingshoofd vrije tijd. 

 Signaleert noden en behoeften om een goede en efficiënte dienstverlening te kunnen 
garanderen. 

 Onderhoudt contacten met derden relevant voor de functie en in het kader van uitvoering 
van beslissingen.  

 Verschaft burgers en verenigingen duidelijke, klantgerichte en correcte informatie op een 
professionele manier. 

 Communiceert over projecten via de website en andere digitale communicatiekanalen.  
 
 

4. Specifieke bevoegdheden 
 
/ 
 
5. Verruimende bepalingen 



 

7 

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

overleg met de collega’s of het afdelingshoofd, op. 
 Onderhoudt de nodige basiskennis- en vaardigheden om de continuïteit van de 

dienstverlening te blijven garanderen. 
 
 
6. Functieprofiel 
 
6.1. Vereiste vakkennis en bijkomende vereisten 

 
 Beschikken over kennis en vaardigheden over het lokaal jeugdwerk en het werken met 

vrijwilligers. 
 Grondige administratieve vakkennis- en vaardigheden die vereist zijn voor de 

uitvoering van de functie. 
 Grondige kennis van Word, Excel en Outlook. 
 De Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk, uitstekend beheersen. 
 Taalvaardig (mondeling en schriftelijk) bij het verder helpen en/of doorverwijzen van 

interne en externe klanten.  
 Organisatietalent en een probleemoplossend vermogen. 
 Beschikken over algemene kennis van een lokaal bestuur.  
 Flexibiliteit inzake werkuren (permanentie, openingsuren, avond- en weekendwerk in 

functie van activiteiten of evenementen of dienst specifieke noden). 
 Beschikbaar zijn tijdens de drukke zomerperiode. 
 Brede kijk op mens en maatschappij. 
 Stressbestendig. 
 Kunnen inleven in de leefwereld van kinderen en jongeren. Openstaan voor ideeën van 

kinderen en jongeren. 
 
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. 
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 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.  
 Zorgt voor een correcte informatiedoorstroming zodat de collectieve resultaten maximaal 

kunnen worden behaald.  
 Bespreekt werk gerelateerde 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 
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 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. 
 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.  
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 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. 

 
 
7. Functiewaarderingsniveau 
 

 Niveau   : C 
 Salarisschaal  : C1 - C3 

 
 
8. Beoordelaars 
 

 Eerste beoordelaar : Afdelingshoofd vrije tijd 
 Tweede beoordelaar : Algemeen directeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voormelde functiebeschrijving en functieprofiel zijn niet beperkend en kunnen te allen tijde 
worden aangepast aan nieuwe evoluties of organisatorische accenten binnen het lokaal 
bestuur Kalmthout. 

VARIA 
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 Elektronische maaltijdcheques worden aangeboden t.b.v. € 8,00 per prestatie van 07u36 
waarvan € 1,09 zelf ten laste wordt genomen. 

 
 Elektronische eco-cheques t.b.v. € 100,00 per jaar per voltijds equivalent. Je dient hiervoor 

wel te voldoen aan een aantal voorwaarden.  
 
 Indien je je met de fiets van en naar het werk verplaatst, ontvang je hiervoor ook een 

vergoeding van € 0,25/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 € 1.063,95 en een bruto-eindwedde van € 

1.947,31 (op maandbasis, deeltijds). 
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. 

 
 Goede balans werk/privé. 
 
 Gunstige verlofregeling. 

 
 2de pensioenpijler of aanvullend pensioenplan.  

 
 Vanaf 2023: fietsleasing. Je dient hiervoor wel te voldoen aan een aantal voorwaarden.  
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HOE SOLLICITEREN? 
 
Je motivatiebrief samen met je uitgebreid curriculum vitae: 
 
 Versturen per e-mail op volgend adres: 

examen@kalmthout.be  
 
 
Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert. Na cv-screening nodigen wij je al dan niet 
uit voor een gesprek.  
 
 
Heb je inhoudelijke vragen over de functie ? Neem dan contact op met Kaat Wouters, 
afdelingshoofd personeel en organisatie op het nummer 03 379 49 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor verdere inlichtingen kan je steeds terecht bij de dienst personeel 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 03 376 49 44 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

