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medewerker (gemengde functie) (m/v), bij afwijkende voorwaarden - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:
Er wordt voorgesteld bijkomende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden voor de graad
van administratief medewerker - gemengde functie (m/v) bij diverse diensten en departementen
goed te keuren. De gemeenteraad keurt de bijkomende voorwaarden goed en het college van
burgemeester en schepenen beslist tot de organisatie van de selectieprocedure: vacantverklaring
van de graad, goedkeuring van het proces-verbaal en toestemming tot onderhandeling met de
representatieve vakorganisaties

 Resul TapmazBevoegd:

Bestemd voor:
Commissie Personeel, informatica, IKZ, administratieve vereenvoudiging, onderwijs,
kinderopvang, Noord-Zuid en Vredeshuis

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 57 § 1 (bevoegdheid college);
Rechtspositieregeling, artikel 8 (bevoegdheid college);
Rechtspositieregeling, artikel 11, § 4 (bevoegdheid gemeenteraad).

De beslissing wordt genomen op grond van:
Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel;
Koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de Wet van 19 december
1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar
personeel;
Rechtspositieregeling, artikel 8-29, artikel 100-107 en artikel 111-115.

Bijgevoegde bijlage(n):
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MOTIVERING

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:
Stadsbreed wordt er gevraagd om een selectieprocedure te organiseren voor de graad van
administratief medewerker (gemengde functie) (m/v).

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:
De Dienst Rekrutering en Selectie heeft hiervoor een proces-verbaal opgemaakt dat de volgende
gegevens bevat: wijze van invulling van de vacature, soort wervingsreserve, toelatings- en
aanwervingsvoorwaarden, programma van de selectieprocedure, competentieprofiel, eventuele
aanvullingen op de functiebeschrijving, inhoud en termijn van de bekendmaking, uiterste
inschrijvingsdatum en samenstelling van de selectiecommissie. Dit proces-verbaal en de
functiebeschrijving zijn als bijlage bij dit besluit gevoegd en maken er integraal deel van uit.

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

VOORSTEL

Artikel 1:
Keurt de bijkomende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden voor de graad van administratief
medewerker (gemengde functie) (m/v) bij diverse diensten en departementen, die vermeld staan
in het proces-verbaal, dat bij dit besluit is gevoegd en er integraal deel van uitmaakt, goed.

Beslist het volgende:

VOORSTEL

Artikel 2:
Keurt de vacantverklaring van de graad van administratief medewerker (gemengde functie) (m/v)
bij diverse diensten en departementen, goed.

Artikel 3:
Keurt het proces-verbaal, dat bij dit besluit is gevoegd en er integraal deel van uitmaakt, goed.

Artikel 4:
Geeft toelating tot onderhandeling met de representatieve vakorganisaties.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Personeel en organisatie — Rekrutering en Selectie

 Dit besluit kadert in volgende activiteit: Organiseren en coördineren van selectieprocedures
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Visum van de financieel beheerder:
Het visum is niet van toepassing

BIJLAGE DIE INTEGRAAL DEEL UITMAAKT VAN HET BESLUIT
 

PV opstart stat SP adm medew
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PV Administratief medewerker -gemengd- diverse diensten.doc

Proces-verbaal: Dienst Rekrutering en Selectie – opstarten 
selectieprocedure voor de graad van Administratief 
medewerker – gemengd – Diverse diensten

Nummer personeelsaanvraag: niet van toepassing 
Graad: administratief medewerker (m/v)
Functie: administratief medewerker – gemengde functie (m/v) 
Functionele loopbaan: C1 – C2 – C3
Dienst en Departement: diverse diensten en departementen

Er wordt gekozen voor een statutaire invulling van bovenvermelde vacature omdat 
het  gaat  om  een  invulling  op  de  statutaire  formatie.  Bovendien  is  het  een 
beleidskeuze van de Stad Gent om te streven naar een verhoging van het aantal 
tewerkstellingen in statutair dienstverband. 
Op basis van art. 8 & 9 van de rechtspositieregeling van de Stad Gent, en omdat 
het gaat om een specifieke functie waarvoor specifieke deelnemingsvoorwaarden 
gelden (zie verder), wordt voorgesteld om bovenvermelde vacature in te vullen 
door een gezamenlijke procedure voor interne mobiliteit en bevordering.

Conform art. 21 van de rechtspositieregeling van de Stad Gent, en omdat het gaat 
om een selectieprocedure waarbij de huidige contractuele medewerkers voor het 
eerst de mogelijkheid zullen krijgen om een statutaire tewerkstelling te bekomen 
en/of te bevorderen wordt op basis van de hierboven vermelde selectieprocedure 
een wervingsreserve met rangschikking aangelegd. 

A. deelnemingsvoorwaarden voor kandidaten via de procedure van interne  
mobiliteit (conform art. 111 tot 115 van de rechtspositieregeling van de Stad 
Gent):
 In afwijking van art. 113, 1° moeten kandidaten minstens 10 jaar 

graadanciënniteit hebben in dezelfde graad (administratief medewerker (m/v)) of 
een daarmee vergelijkbare graad. Dit voorstel moet na raadpleging van het 
Bijzonder Onderhandelingscomité ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad;

 Gelet op de specificiteit van de functie van administratief medewerker (m/v) is 
het noodzakelijk dat de kandidaten beschikken over 10 jaar professionele 
werkervaring inzake administratief werk als hoofdopdracht. Dit voorstel moet na 
raadpleging van het Bijzonder Onderhandelingscomité ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn op moment van uiterste 
inschrijvingsdatum voor de selectieprocedure (zie verder).

Vervolg op volgende pagina
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Proces-verbaal: Dienst Rekrutering en Selectie – opstarten 
selectieprocedure voor de graad van Administratief 
medewerker – gemengd – Diverse diensten, Vervolg

 een gunstig evaluatieresultaat hebben voor de laatste evaluatie;  
 voldoen aan de competentievereisten die vastgesteld zijn in de 

functiebeschrijving voor de functie, getoetst door middel van een 
selectieprocedure (zie verder);

 in voorkomend geval, medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen betrekking, in 
overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers.
Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn op moment van aanstelling. 

Voorwaarden voor kandidaten via de bevorderingsprocedure (conform art. 100 tot  
107 van de rechtspositieregeling van de Stad Gent):
 In afwijking van art. 104 § 1 een minimale anciënniteit van 10 jaar hebben in de 

functie van adjunct-administratief medewerker (m/v). Voor het eerst ontstaat de 
mogelijkheid voor de huidige contractuele personeelsleden in de functie van 
adjunct-administratief medewerker (m/v) (niveau D) om te bevorderen naar een 
de functie van administratief medewerker (m/v) binnen hun vakgebied. Voor 
personeelsleden in de andere vakgebieden bestaan deze 
bevorderingsmogelijkeden al veel langer in de organisatie en werden ze in het 
verleden ten volle benut. Dit voorstel moet na raadpleging van het Bijzonder 
Onderhandelingscomité ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

 Gelet op de specificiteit van de functie van administratief medewerker (m/v) is 
het noodzakelijk dat de kandidaten beschikken over 10 jaar professionele 
werkervaring inzake administratief werk als hoofdopdracht. Dit voorstel moet na 
raadpleging van het Bijzonder Onderhandelingscomité ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn op de uiterste inschrijvingsdatum voor 
de selectieprocedure (zie verder).

 een gunstig evaluatieresultaat hebben voor de laatste evaluatie;
 slagen voor de selectieprocedure (zie verder);  

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn op het moment van bevordering.
De kandidaten dienen het bewijs te leveren dat zij voldoen aan deze algemene 
bevorderingsvoorwaarden.

Vervolg op volgende pagina
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Proces-verbaal: Dienst Rekrutering en Selectie – opstarten 
selectieprocedure voor de graad van Administratief 
medewerker – gemengd – Diverse diensten, Vervolg

Om de te meten competenties (zie verder) efficiënt en doelgericht te kunnen 
beoordelen bestaat de selectieprocedure uit:

1. een eliminerend vaardigheidsdeel: Het vaardigheidsdeel peilt o.a. naar 
computer- en administratieve vaardigheden. 
Dit gedeelte staat op 40 punten. De kandidaten moeten 50% behalen om te 
slagen en tot het volgende selectieonderdeel toegelaten te worden.

2. een niet-eliminerend psychotechnisch deel: Dit gedeelte bestaat o.a. uit een 
capacitair onderzoek op het niveau van de functie, aangevuld met een 
persoonlijkheidsonderzoek op het profiel van de functie en eventueel een 
vaardigheidsproef. 

3. een eliminerend mondeling deel: In dit mondeling deel wordt gepeild naar 
de kennis van de functie-inhoud, de motivatie, de competenties en 
eventueel de werkervaring. Dit gedeelte staat op 60 punten. De kandidaten 
moeten 50% behalen om te slagen in dit selectieonderdeel. 

Op het totaal van alle vergelijkende selectieonderdelen samen moeten 
kandidaten minstens 60% behalen om geslaagd te zijn in de selectieprocedure.

In overleg met de betrokken dienst(en) en vanuit de inhoud van de 
functiebeschrijving wordt voorgesteld de volgende competenties – cruciaal voor 
de uitoefening van de functie – te meten:

 klantgericht handelen
 resultaatgericht handelen
 rapporteren
 samenwerken
 probleemoplossend werken
 nauwkeurig werken
 PC-kennis hebben (o.a. Word, Excel, PowerPoint,…)
 regelgericht werken
 organiseren
 zich flexibel opstellen

Vervolg op volgende pagina
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Proces-verbaal: Dienst Rekrutering en Selectie – opstarten 
selectieprocedure voor de graad van Administratief 
medewerker – gemengd – Diverse diensten, Vervolg

De generieke functiebeschrijving betreffende de graad administratief medewerker 
– gemengde functie (m/v), goedgekeurd bij secretarisbesluit dd. 13 juli 2011, is 
van toepassing.

De  inhoud  van  de  bekendmaking  van  de  vacature  wordt  opgesteld  conform 
artikel 17 van de rechtspositieregeling van de Stad Gent.
Gelet op de inhoud van de vacature wordt deze o.a. gepubliceerd via: intranet, 
circulaire, via netwerk contactpersonen P&O. 
De uiterste inschrijvingsdatum voor de procedure van interne mobiliteit en de 
bevorderingsprocedure is 20/12/2011.

Conform art. 23 van de rechtspositieregeling en rekening houdend met de te 
meten competenties bestaat de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor 
bovenvermelde graad uit:

 een arbeidspsycholoog van de Dienst Rekrutering en Selectie;
 een jurylid via Jobpunt Vlaanderen al dan niet in samenwerking met een 

selectiekantoor

10/10/2011

Stefan Vanbroeckhoven Marleen Mercelis
Directeur Departementshoofd

Dienst Rekrutering en 
Selectie

Departement Personeel 
& Organisatie
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Functiebeschrijving administratief medewerker - gemengd 
(m/v)

Administratief medewerker (m/v)

Administratief medewerker – gemengd (m/v) 

Verlenen van informatie en verwerken van vragen van interne en/of externe 
klanten en het uitvoeren van administratieve opdrachten. Hierdoor draagt u bij tot 
het leveren van een kwaliteitsvolle dienstverlening via de meest efficiënte 
organisatie binnen de beschikbare middelen.

De Stad Gent is onderverdeeld in 12 departementen en een 
ééngemeentepolitiezone. Elk departement bestaat uit een aantal stadsdiensten en 
wordt geleid door een departementshoofd. Dit departementshoofd wordt bijgestaan 
door een aantal stafmedewerkers.
U werkt binnen een stadsdienst of ter ondersteuning van een departementshoofd.
U rapporteert aan uw rechtstreeks leidinggevende.
U geeft geen leiding.

Kernopdrachten
U vervult hiervoor één of meer van volgende kernopdrachten: 
 u zorgt voor een klantvriendelijk onthaal en verzorgt een efficiënte 

dienstverlening aan interne en/of externe klanten die zich op de dienst 
aanbieden. Dit houdt onder meer in dat u:
 informatie geeft aan en vragen beantwoordt van mensen die zich persoonlijk 

op de dienst aanmelden
 telefoonoproepen beantwoordt en eventueel doorschakelt 
 documenten en formulieren voor de klant invult, verwerkt, doorstuurt en/of 

opvolgt
 e-mails en brieven beantwoordt en verwerkt

Vervolg op volgende pagina
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Functiebeschrijving administratief medewerker - gemengd 
(m/v), Vervolg

 ontvangsten afrekent en correct registreert

 u fungeert als dossierbeheerder voor de interne/externe klant. Dit houdt onder 
meer in dat u:

– dossiers toegewezen krijgt in functie van uw domeinspecifieke kennis

– de dossiers administratief controleert en vervolledigt 

– de contacten legt die nodig zijn om uw dossiers optimaal op te volgen

– de correcte procedures toepast

– de dossiers doorgeeft naar de betreffende persoon/dienst en eventueel 
terugkoppelt naar derden 

 u verricht administratieve opdrachten in functie van de dienst. Dit houdt onder 
meer in dat u één of meer van volgende opdrachten vervult:

– brieven, e-mails en faxen opstelt en/of uitwerkt conform de geldende 
huisstijl en richtlijnen

– de binnenkomende post uitdeelt en uitgaande post afhandelt conform de 
geldende huisstijl en richtlijnen 

– brieven, documenten, verslagen, dossiers, tijdschriften, enz. klasseert, 
archiveert en/of opvolgt 

– vergaderingen belegt en meehelpt bij het organiseren van kleine 
evenementen (het uitnodigen van genodigden, het reserveren van zalen, het 
voorzien van technisch ondersteuningsmateriaal, enz.)

– in opdracht van uw verantwoordelijke, dossiers samenstelt ter voorbereiding 
van vergaderingen

– notuleert bij vergaderingen en/of verslagen maakt na de vergaderingen

– de agenda van uw verantwoordelijke(n) (elektronisch) raadpleegt of beheert

– collegevertogen en gemeenteraadsbesluiten administratief opmaakt, 
verwerkt en/of opvolgt

– presentaties, affiches, flyers enz. (lay-out matig) opmaakt, verspreidt en/of 
tijdig weghaalt

– bestanden/databases opmaakt, aanvult en/of actueel houdt

– dienstgebonden gegevens verzamelt en hiervan overzichten opmaakt

Vervolg op volgende pagina
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Functiebeschrijving administratief medewerker - gemengd 
(m/v), Vervolg

– opdrachten verricht inzake personeelsadministratie (tijdsregistratie, 
verlofregeling, registratie van ziektemeldingen, aanvragen voor opleiding, 
enz.)

– de voorraden van bijvoorbeeld kantoorbenodigdheden beheert 

– lichte storingen aan fax, printer, kopieermachine, enz. oplost of signaleert 

Aanvullende opdrachten
 u neemt deel aan interne vergaderingen en overlegt met collega’s om tot een 

positieve werksfeer te komen. U benadert behoeften, tekorten en problemen 
rondom de werking van uw dienst/departement proactief en stelt mogelijke 
oplossingen voor

 u volgt vorming en opleidingen die relevant zijn voor uw werk

 wanneer u belast wordt met de inning van geringe dagontvangsten of wanneer u 
aan geduid werd om het kasboek bij te houden, handelt u conform het 
huishoudelijk reglement m.b.t. de procedure voor inning van geringe 
dagontvangsten door personeelsleden van de Stad

 u bent verantwoordelijk voor het beheer van de u toevertrouwde goederen, 
materiaal en materieel

 u staat in voor het basisonderhoud van het materiaal dat u ter beschikking wordt 
gesteld (bijvoorbeeld kantoormateriaal, een dienstvoertuig, machines, 
gereedschap, enz).U meldt defecten aan de verantwoordelijke en vraagt 
specifiek materiaal tijdig aan.

Afhankelijk van de dienst waar u werkt, vervult u één of meerdere van volgende 
aanvullende opdrachten
 u zorgt voor de administratieve verwerking van de ontvangsten van uw dienst 

en de registratie van diverse uitgavendocumenten. U levert een bijdrage tot het 
opmaken van de begrotingsvoorstellen en -wijzigingen

 u helpt mee bij diverse opdrachten eigen aan de dienst (bijvoorbeeld folders 
verspreiden, hulp bieden bij specifieke acties, enz.). Afhankelijk van de 
opdracht legt u hiervoor ook de nodige contacten met stadsdiensten en/of 
externe organisaties

Vervolg op volgende pagina
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Functiebeschrijving administratief medewerker - gemengd 
(m/v), Vervolg

Afhankelijk van de dienst waar u werkt, onderhoudt u contacten met:
Intern/extern Persoon/dienst Omschrijving
intern rechtstreeks 

leidinggevende(n)
dagelijkse samenwerking, werkoverleg, 
informatie-uitwisseling, rapportering

collega’s van uw 
dienst

dagelijkse samenwerking, werkoverleg, 
informatie-uitwisseling

medewerkers 
diverse 

stadsdiensten

informatie-uitwisseling

extern burgers/externe 
organisaties

informatie-uitwisseling

Organisatiecompetenties
 klantgericht handelen 

 efficiënt werken 

 resultaatgericht werken

Competenties vastgelegd voor de functie
 rapporteren 

 samenwerken 

 probleemoplossend werken 

 nauwkeurig werken 

 PC-kennis hebben 

Overige competenties
De opsomming is een aanbeveling en kan bij aanvang van een evaluatieperiode of 
bij een selectieprocedure worden gewijzigd of aangevuld met competenties uit het 
competentiehandboek van de Stad Gent.
 assertief handelen 

 schriftelijk communiceren

 organisatiebetrokkenheid tonen 

 net en ordelijk werken 

 organiseren 

Vervolg op volgende pagina
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Functiebeschrijving administratief medewerker - gemengd 
(m/v), Vervolg

 regelgericht werken 

 zich flexibel opstellen 

C1 C2 C3

 u werkt conform de uurregeling zoals vastgelegd in het arbeidsreglement

 u past zich binnen uw functie aan veranderingen in opdrachten en 
werkomstandigheden aan. Op deze manier komt u tegemoet aan wijzigende 
omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen de dienst en het 
departement waar u bent tewerkgesteld

 u kan ingeschakeld worden in een permanentiesysteem, er kan u door uw 
leidinggevende gevraagd worden om bijzondere prestaties te verrichten 
conform de regeling die is opgenomen in het vademecum en er kan u gevraagd 
worden om op verschillende tewerkstellingsplaatsen binnen het grondgebied 
Gent te werken
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