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Functie 

Graadnaam: administratief medewerker Afdeling:  administratieve diensten 

Functienaam: administratief medewerker 

Functiefamilie: administratief uitvoerenden  

Dienst:  administratieve ondersteuning 

Subdienst:   

Functionele loopbaan: C1-C3 

Beoordelaar 1: bestuurssecretaris 

Code:  

Beoordelaar 2: gemeentesecretaris 

 

Doel van de dienst 

De entiteit opereert als horizontale, ondersteunende dienst voor de hele organisatie en omvat naast 
de personeelsdienst, het onthaal en algemeen secretariaat ook de ICT-dienst. De entiteit zorgt voor 
een kader waarbinnen de organisatie en de andere diensten performant kunnen presteren. 

De dienst administratieve ondersteuning verzorgt de administratieve afhandeling van het College van 
Burgemeester en Schepenen en de gemeenteraad. Daarnaast staat deze dienst in voor de 
administratie van burgemeester en secretaris. 

Plaats in de organisatie 

  Werkt onder leiding van en rapporteert aan: bestuurssecretaris( Administratieve diensten) 

 

Voor kennisname 

Schrijf “voor kennisname”, vul datum en naam in en plaats uw handtekening 

 

 Personeelslid Direct Leidinggevende 

“Voor kennisname”   

Datum   

Handtekening 
 

 
 

Naam   
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Kernresultaten 

Externe communicatie 

Instaan voor een open externe communicatie. 

Doel: verzorgen van de communicatiestroom naar de burger en andere belanghebbenden 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 instaan voor een vlot contact met de burger 

 bestaande relaties met externen (andere openbare diensten, toezichthoudende 
overheden,…) in kaart brengen en onderhouden 

 de organisatie vertegenwoordigen in diverse organisaties of op evenementen, 
fora,… 

 verzorgen van public relations 

 voeren van promotie 

 telefonische en schriftelijke contacten op een efficiënte en professionele manier 
afhandelen 

 afhandelen van binnenkomende vragen en opmerkingen 

 zorgen voor de toepassing van de wet betreffende openbaarheid van bestuur 

 ontvangen van binnenkomende vragen, opmerkingen en klachten 

Dagontvangsten 

Belast met de ontvangst van geringe dagontvangsten overeenkomstig art. 162, §2 van het 
gemeentedecreet. 

Doel: een normale, vlotte werking garanderen van de dienst 

Verkoop en verspreiding van vuilniszakken 

Het verkopen en verspreiden van officiële vuilniszakken. 

Doel: op een duurzame manier sorteren van afval 

Administratie 

Uitvoeren van administratieve handelingen. 

Doel: administratieve ondersteuning bieden aan de dienst 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 tijdig opstarten, zorgvuldig toepassen en opvolgen van de diverse administratieve 
procedures 

 instaan voor verzenden, verspreiden, klasseren, archiveren en kopiëren 
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 uitvoeren van administratieve taken in opdracht van de leidinggevende 

 opmaken van verslagen en nota's 

 opstellen van beleidsbeslissingen 

 opstellen van ontwerpbeslissingen voor bestuursorganen 

 opmaken van uitgaande brieven 

 voorbereiden, opvolgen en/of afwerken van dossiers door middel van het 
verzamelen van informatie en materieel om het dossier te vervolledigen 

 administratieve ondersteuning bij de opmaak van strategische plannen en 
beleidsnota's 

 opvolgen van uitleen materiaal 

 administratieve opvolging subsidieaanvragen 

 opstellen artikels voor het infoblad 

 controleren en toegang verlenen tot specifieke infrastructuur 

 verwerken van inkomende en uitgaande post 

Telefonisch onthaal 

Instaan voor de telefoonpermanentie om de diverse actoren op een correcte en klantvriendelijke 
manier te informeren en indien noodzakelijk te begeleiden bij de afhandeling van administratieve 
formaliteiten. 

Doel: optimaal informeren van de diverse actoren 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 instaan voor de bediening van de telefoon(centrale) 

 burgers klantvriendelijk te woord staan en hen de juiste informatie verschaffen 

 correct informeren en doorverbinden met de juiste dienst 

Onthaal aan balie 

Verzorgen van de dienstverlening naar de diverse actoren toe en hen op een correcte en 
klantvriendelijke manier begeleiden bij de afhandeling van administratieve formaliteiten. 

Doel: optimaal informeren en doorverwijzen van de diverse actoren 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 mensen doorverwijzen en eventueel begeleiden naar de juiste dienst 

 divers actoren klantvriendelijk te woord staan en hen de juiste informatie 
verschaffen 

 vriendelijk onthaal van bezoekers en nieuwe inwoners 

 rondleiden van bezoekers 
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Administratie communicatie/publiekswerking 

Administratieve ondersteuning bij het opzetten en in stand houden van verschillende 
communicatiekanalen. 

Doel: ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot de informatie die belangrijk is om zijn taak 
optimaal te kunnen realiseren 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 coördinatie opmaak personeelskrant 

 redactie, opmaak en verspreiding van het wekelijkse collegebericht via intranet 

 contactgegevens van de pers verzamelen en up-to-date houden 

 interne verspreiding krantenknipsels 

 actualisering van de website met name op het vlak van persberichten, maar ook 
aanpassingen op verzoek van andere diensten 

 opvolging van briefwisseling, telefoons, meldingen en e-mails 

 maken van presentaties, persmappen, … 

 uitvoering van mailings 

 foto’s maken van activiteiten 

 samenstellen onthaalmappen nieuwe inwoners 

 opmaak jaarverslag en infogids 

Redactie 

Instaan voor en coördineren van de redactionele opdrachten zowel wat interne als externe 
communicatie betreft. 

Doel: doeltreffende communicatie waarborgen 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 beheer grafisch materiaal 

 redactie van teksten 

 corrigeren en nalezen van teksten 

 ervoor zorgen dat teksten tijdig afgeleverd worden en dat alle entiteiten hiertoe 
bijdragen 
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Ondersteuning burgemeester/voorzitter en secretaris 

Instaan voor de administratieve ondersteuning van en assistentie aan de burgemeester/voorzitter en 
de secretaris. 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 beheer inkomende en uitgaande post 

 agendabeheer 

 instaan voor de correspondentie 

 bundelen van alle besluiten van de burgemeester/voorzitter in een register 

 bundelen van de besluiten van de secretaris in een verslag 

Notulen 

Opmaak, opvolging en afwerking van de notulen van de bestuursorganen. 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 regelen van de correspondentie in verband met de bestuursorganen 

 opmaak van de dagorde en bijkomende dagordes 

 verzamelen en samenstellen van de te behandelen dossiers 

 beantwoorden van vragen van collega's i.v.m. de bestuursorganen 

 opmaak van het verslag 

 bundelen van alle reglementen, verordeningen van de bestuursorganen in een 
register 

 bundelen van de besluiten van het bestuursorgaan in een verslag 

Postverwerking 

Verwerken en bedelen van in- en uitgaande post 

Doel: de briefwisseling opvolgen en verzekeren 

Promotie toerisme 

Verantwoordelijk voor het uitbouwen, coördineren en organiseren van de promotie inzake toerisme. 

Doel: zorgen dat toeristen zich aangetrokken voelen voor een bezoek 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 opmaken of instaan voor de coördinatie van de opmaak van brochures en folders 

 bestellen van toeristische documentatie 

 verantwoordelijke voor de algemene toeristische brochure en de thematische 
toeristische publicaties van de gemeente, provincie, regio of Vlaamse 
Gemeenschap 
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 zorgen dat de nodige contacten gelegd worden voor de uitbouw van het 
toeristische aanbod 

 verkopen van brochures en folders 

Toeristische activiteiten en feestelijkheden 

Verantwoordelijk voor het uitbouwen, coördineren en organiseren van  projecten, activiteiten en 
feestelijkheden inzake toerisme. 

Doel: meehelpen bij en ondersteunen van de organisatie van eigen activiteiten:  manifestaties, 
feestelijkheden, recepties, vergaderingen, etc … 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 opvolging en begeleiding van gidsen en vrijwilligers 

 instaan voor de administratie rond het project of activiteit 

 meehelpen tijdens de activiteit 

 voorbereiden activiteiten/projecten 

 eindverantwoordelijk voor toeristische activiteiten en feestelijkheden 

Samenwerkingsverbanden toerisme 

Het uitbouwen van samenwerkingsinitiatieven tussen de gemeente en andere actoren binnen en 
buiten de gemeente. 

Doel: partnerschap ontwikkelen om te komen tot een uitgebreid, toeristisch aanbod 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 samenwerken met toeristische partners en andere diensten uit de omliggende 
gemeenten 

 onderhouden van contacten met externe instanties zoals Toerisme Vlaanderen 

 netwerkvorming, contacten met  regionale toerismespelers 

 bestaande relaties met externen in kaart brengen en onderhouden 

 

 

Verruimende bepaling: op vraag van de direct leidinggevende verricht de medewerker 
ondersteunende taken van de eigen dienst of van andere diensten. 
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Functieprofiel 

De definities en gradaties van de technische en gedragscompetenties worden ter beschikking gesteld 
in de competentiegids. Per competentie worden 3 gradaties onderscheiden.  Een hogere gradatie 
impliceert steeds dat de lagere gradatie ook is verworven. 

 

Technische Competenties 

 Gradatie 

Cluster Competentie 

elem
e

n
tair 

vo
ld

o
en

d
e

 

gro
n

d
ig 

Management en beleid Communicatiemanagement X   

 Financieel management X X  

PC-Vaardigheden Algemene PC-vaardigheden X X  

 PIM (Personal Information Manager) (Outlook) X X  

 Presentaties (PowerPoint) X   

 Rekenbladen (Excel) X X  

 Software eigen aan de functie X X X 

 Tekstverwerking (Word) X X X 

Werking en werkmiddelen Procedures en procesbeheer X   

 Projectmatig werken X   

 Werking van de organisatie X   

Wetgeving en regelgeving Wetgeving en regelgeving m.b.t. de functie X X X 

 Wetgeving en regelgeving m.b.t. de organisatie X   
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Gedragscompetenties 

 Gradatie 

Cluster Competentie 

grad
atie 1

 

grad
atie 2

 

grad
atie 3

 

Beheersmatige 
vaardigheden 

Voortgangscontrole X   

Interactief gedrag Schriftelijke communicatie X X  

 Teamwerk en samenwerken X   

Persoonsgebonden gedrag Flexibiliteit X X  

 Kwaliteit en nauwgezetheid X X  

 Veranderingsbereidheid X X  

Probleemoplossend gedrag Initiatief X   

 Klantgerichtheid X X  

Waardegebonden gedrag Integriteit X   

 Loyauteit X   

 


