
FUNCTIEBESCHRIJVING 
 
1. IDENTIFICATIEGEGEVENS 

Graad: Bv 
Functienaam: consulent secretariaat/projectmanagement  
Afdeling: Organisatie 
Rechtstreeks leidinggevende: Afdelingshoofd Organisatie 

 

2. TAAKOMSCHRIJVING 

2.1 Generiek 

Dienstverlening Instaan voor een vlotte, correcte en klantgerichte 
multikanaal dienstverlening  
Verzekeren van de continuïteit van de dienstverlening  

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 

Kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling Constructief meewerken aan verbeterprojecten 
Actief aanbrengen van verbetersuggesties m.b.t. de 
administratieve processen 
Opnemen van de rol van projectleider voor bepaalde 
verbeterprojecten 

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 het 
afdelings/diensthoofd 

 

2.2 Functiespecifiek 

Administratie Begeleiden van medewerkers in het notulenbeheer 
en onderhouden van de nodige sjablonen. (bv. voor 
adviesraden, teamoverleg,…) 
Uitvoeren van algemeen secretariaatswerk 
Beheren van  de dossiers van initiatiefrecht, toezicht 
en bekendmaking van reglementen en verordeningen  
Beheren van samenwerkingsverbanden 



Administratief voorbereiden en afwerken van de 
documenten voor de politieke organen (agenda 
versturen, verslagen verdelen, uittreksels maken, 
notulen afdrukken en laten inbinden, …) 

Kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling Meewerken aan het project van digitalisering en 
midoffice in samenwerking met ICT en communicatie  

Communicatie en expertise Opvolgen van nodige wetgeving 
Netwerken Deelnemen aan intergemeentelijk netwerk voor 

secretariaatsmedewerkers 
 

3. COMPETENTIEPROFIEL 

3.1 Gedragscompetenties 

Integriteit – voorbeeldig handelen 
Klantgerichtheid – pro-actieve dienstverlening 
Loyaliteit – begrip opbrengen voor de belangen, de opdracht en de handelswijze van de organisatie 
Samenwerken – stimuleren van de samenwerking binnen de eigen dienst/het team en binnen de organisatie 
Verantwoordelijkheidszin – zich inspannen om het vooropgestelde doel te bereiken 
Mondelinge communicatie – zorgen voor dialoog 
Schriftelijke communicatie – een aantrekkelijke en motiverende schrijfstijl hebben 
Inlevingsvermogen – rekening houden met de gevoelens en behoeften van anderen 
Luisteren – actief luisteren en de boodschap van de ander respecteren 
Onderhandelen – actief zoeken naar aansluiting met de tegenpartij 
Zelfstandigheid – zelfstandig werken en verantwoordelijkheid opnemen  
Stressbestendigheid – goed blijven functioneren in situaties van langdurig verhoogde druk  
Flexibiliteit – zich kunnen aanpassen om de doelstellingen te bereiken 
Initiatief – aangaan van uitdagingen 
Leervermogen – leren in uiteenlopende omstandigheden 
Accuraat – uitvoeren met nauwkeurigheid 
Analytisch vermogen – alternatieven onderzoeken, verklaren en integreren 
Oordeelsvorming – een goed onderbouwd oordeel vormen 
Plannen en organiseren – prioriteiten stellen en meerdere projecten coördineren 
Probleemoplossend vermogen – analyseren van oorzaken en werken vanuit een anticiperende houding 

 
3.2 Kennisgebonden competenties: generiek 

Talenkennis Uitstekende beheersing van het Nederlands 

Computerkennis Goede kennis van MS Office  
Te verwerven: grondige kennis van de specifieke software van de betrokken 
diensten 
Goede kennis van digitale vergader- en samenwerkingsplatformen 

Andere specifieke kennis Goede kennis van de werking en de cultuur van een lokaal bestuur 
Grondige kennis van het decreet lokaal bestuur 
Te verwerven: grondige kennis van de wetten, reglementeringen en richtlijnen 
die betrekking hebben op de eigen dienstverlening 

 
3.3 Kennisgeboden competenties: functiespecifiek 

Goede kennis van projectmanagement 
 



4. BIJKOMENDE OPMERKINGEN 

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

 
5. GOEDKEURING 

Beslissing dagelijks beheer 9 april 2021 
 


