
FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS 

Graad: Cv 

Functienaam: adminstratief medewerker 

 

TAAKOMSCHRIJVING 

Dienstverlening Instaan voor een vlotte, correcte en klantgerichte multikanaal dienstverlening 

Flexibel meewerken aan de continuïteit van de dienstverlening en de 
permanentie 

Administratie Zorgvuldig uitvoeren van administratieve en financiële taken 

Instaan voor de registratie, het klassement en de archivering van documenten 

Nauwgezet samenstellen, uitwerken en opvolgen van dossiers en activiteiten 

Meewerken aan het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van 
beleidsbeslissingen 

 Decentraal beheren en controleren van de budgetten van de eigen dienst, 
inclusief correct handelen in het kader van budgethouderschap  (enkel indien 
van toepassing voor de functie) 

Kwaliteitszorg en 
organisatieontwikkeling 

Constructief meewerken aan (organisatiebrede) verbeterprojecten 

Aanbrengen van verbetersuggesties m.b.t. de (administratieve) processen 

Meewerken aan de organisatiebeheersingscyclus in de eigen dienst 

Efficiënt bijdragen aan de planning en resultaten van de eigen dienst 

Communicatie en expertise Actief participeren aan werkoverleg 

Hanteren van een duidelijke en eerlijke interne en externe communicatiestijl 

Bereid zijn tot levenslang leren met het oog op het opvolgen van trends en 
evoluties in de sector 

Netwerken Dienstoverschrijdend samenwerken met interne en externe partners 

Uitbouwen van een efficiënt netwerk binnen de eigen sector 

Andere Uitvoeren van polyvalente taken op vraag van de rechtstreeks leidinggevende 

 

COMPETENTIEPROFIEL 

Integriteit Neemt in gelijkaardige omstandigheden gelijkaardige standpunten in  
Vermijdt misverstanden en zorgt ervoor dat de positie als werknemer in alle 
omstandigheden helder is  
Vermijdt belangenvermenging waarbij zowel de eigen geloofwaardigheid als die van 
de organisatie in het gedrang komt  

Klangerichtheid Formuleert de vraag van de klant/collega helder  
Onderneemt acties om voor de klant/collega een geschikt antwoord te vinden  
Staat open voor feedback en tracht zo de eigen dienstverlening naar de klant/collega 
te verbeteren  

Loyaliteit Legt verantwoording af voor eigen acties  
Overweegt in de eigen acties en voorstellen de voor– en nadelen voor de organisatie  
Zet zich in om de doelstellingen van de organisatie te realiseren, ook al zou hij zelf 
andere doelen voorrang kunnen geven  
Respecteert in de eigen adviezen en beslissingen het ruimere beleidskader (doelen, 
waarden, cultuur,…)  
Heeft oog voor de kosten die met een bepaald initiatief samenhangen  



Schat bij eigen acties en beslissingen de ruimere gevolgen daarvan voor de organisatie 
in  

Samenwerken Staat open voor voorstellen van collega’s en bouwt hierop verder  
Stelt zich positief op, brengt energie en dynamiek in de groep  
Vraagt naar de mening van collega’s  
Bereidt vergaderingen voor en neemt er actief aan deel  
Respecteert en waardeert het werk van anderen  

Verantwoordelijkheidszin Doet het nodige om vooropgestelde deadlines te respecteren  
Past zijn/haar werktijd aan de noodwendigheden aan  
Toont interesse in het resultaat  
Houdt rekening met het effect van de uitvoering van zijn/haar takenpakket op het 
werk van de collega’s  

Mondelinge 
communicatie 

Kan de essentie van informatie weergeven  
Ondersteunt zijn/haar boodschap met aangepast non-verbaal gedrag  

Schriftelijke communicatie Formuleert tactvol en let op woordkeuze  
Gebruikt een stijl en taal aangepast aan de situatie en de doelgroep  
Kan verschillende soorten documenten opmaken  

Inlevingsvermogen Heeft interesse in de ervaring en leefwereld van anderen  
Houdt rekening met de menselijke aspecten van een situatie. Heeft inzicht in het 
eigen non-verbale gedrag en dat van anderen  
Toont begrip voor de reacties van anderen in een bepaalde situatie  

Luisteren Stelt vragen wanneer iets niet duidelijk is  
Controleert of hij/zij goed begrijpt wat de gesprekspartner heeft willen zeggen  
Vraagt opheldering als wat anderen zeggen niet duidelijk is  

Onderhandelen Nodigt de tegenpartij uit om zijn standpunten kenbaar te maken  
Verduidelijkt eigen standpunten en benadrukt de elementen die aansluiten bij de 
belangen van de tegenpartij  
Tast naar argumenten en vraagt uitleg aan de tegenpartij  

Zelfstandigheid Werkt eigen taken efficiënt af  
Stelt deadlines  
Kan alleen werken  
Werkt zelfstandig binnen de aangegeven bevoegdheid  
Onderkent problemen  
Vraagt advies bij nieuwe opdrachten en/of taken  

Stressbestendigheid Bewaakt eigen grenzen van kennen en kunnen  
Behoudt bij confrontaties een correcte en tactvolle houding  
Vermijdt woordenwisselingen  
Kan voor zichzelf problemen, spanningen of tegenslagen verwerken en of relativeren  

Flexibiliteit Zoekt tijdig een alternatieve aanpak als blijkt dat de gekozen aanpak niet geschikt is  
Is bereid taken te doen die niet tot het eigen takenpakket behoren indien de 
omstandigheden dit vragen  
Neemt nieuwe taken op zich, ook teamoverschrijdende taken  

Initiatief Neemt initiatieven die direct aansluiten bij zijn toegewezen takenpakket  
Onderzoekt alternatieven binnen het eigen takenpakket  
Handelt op basis van goed inzicht in wat wel en niet opgepakt kan worden  

Leervermogen Leert uit ervaringen van anderen en maakt daarvan gebruik in eigen handelen  
Kent eigen sterke en zwakke punten  
Volgt nieuwe ontwikkelingen op in het vakgebied  

Accuraat Laat bij routinetaken en vaste procedures de aandacht niet verzwakken en blijft 
aandacht hebben voor details  
Voert gegevens correct in  
Komt consequent de afspraken na  

Analytisch vermogen Kan de theorie toepassen op de eigen praktijk  
Deelt problemen op in logische onderdelen  
Gaat nauwkeurig te werk, legt verbanden  



Detecteert onderliggende problemen  

Oordeelsvorming Komt tot een gefundeerd oordeel rekening houdend met de gevolgen  
Betrekt mogelijke neveneffecten of gevolgen van standpunten in zijn/haar 
overwegingen  
Motiveert en beargumenteert het eigen oordeel of de beslissing  

Plannen en organiseren Stemt de eigen werkzaamheden af op die van anderen  
Bewaakt samen met collega’s de vooruitgang van de werkzaamheden  
Zorgt ervoor dat de deadlines behaald worden en stuurt bij indien nodig  
Brengt structuur aan in het eigen werk  

Probleemoplossend 
vermogen 

Lost problemen zelfstandig op en zoekt naar oorzaken om herhaling te voorkomen  
Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie  
Formuleert alternatieven of oplossingen op een correcte en volledige wijze  

 

Kennisgebonden competenties 

Talenkennis Uitstekende beheersing van het Nederlands 

Computerkennis Goede kennis van MS Office  

Grondige kennis van de specifieke software van de betrokken diensten – te verwerven 

Goede kennis van digitale vergader- en samenwerkingsplatformen 

Andere specifieke 
kennis 

Goede kennis van de werking en de cultuur van een lokaal bestuur 

Goede kennis van het decreet lokaal bestuur 

Grondige kennis van de wetten, reglementeringen en richtlijnen die betrekking 
hebben op de eigen dienstverlening – te verwerven 

 

 

BIJKOMENDE OPMERKINGEN 

Deze functiebeschrijving is niet beperkend en kan steeds worden aangepast aan nieuwe evoluties of 
organisatorische accenten binnen de gemeente. 

 


