
 

        

 

PERSONEELSDIENST 

Tel 054 31 33 06 – 054 31 32 53 

Vacature 

 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER ACADEMIE MUZIEK, WOORD & DANS 

 

 
Het stadsbestuur Ninove legt een wervingsreserve van drie jaar voor de contractuele functie van 

onbepaalde duur van administratief medewerker AMWD, niveau C1-C3. 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER AMWD 

 

 

1. INFORMATIEVE GEGEVENS 

 

Naam van de functie: administratief medewerker academie voor muziek, woordkunst en -drama, 

en dans 

Sector: vrijetijdszaken en onderwijs 

Niveau: C1-C3  

Statuut: contractueel 

 

2. DOEL VAN DE SECTOR EN DE DIENST 

 

De sector vrijetijdszaken en onderwijs groepeert een aantal diensten die te maken hebben met  

het stedelijk vrijetijdsbeleid: cultuur & evenementen, toerisme, bibliotheek, cultuurcentrum, sport, 

jeugd en onderwijs.  De sector zorgt voor een geïntegreerde voorbereiding en uitvoering van het 

stedelijk vrijetijdsbeleid en beheert de vrijetijdsinfrastructuur van de stad. 

 

De dienst cultuur & evenementen ondersteunt de private culturele verenigingen, beheert de 

culturele infrastructuur (met uitzondering van het cultuurcentrum) en zorgt voor een integraal, 

kwalitatief, avontuurlijk en stedelijk cultuurbeleid.  

 

De dienst onderwijs is belast met de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van het stedelijk 

onderwijsbeleid, het personeelsbeheer van de stedelijke onderwijsinstellingen. 

De stedelijke onderwijsinstellingen zijn de basisscholen, de academie voor muziek, woordkunst -

drama en dans en de academie voor beeldende en audiovisuele kunsten. 

 

De academie voor muziek, woordkunst - drama en dans heeft als doelstelling om binnen de 

krijtlijnen van de onderwijsregelgeving, de organisatie van de academie met inbegrip van haar 

vestigingsplaatsen, optimaal af te stemmen op de lokale noden en deze vorm van onderwijs zo 

toegankelijk en bereikbaar mogelijk aan te bieden.  

In het kader van de intergemeentelijke samenwerking zal de academie van Ninove, straks een 

interlokale vereniging vormen met de academies van Roosdaal, Liedekerke en Haaltert (inclusief 

Denderhoutem). 

 

 

3. PLAATS VAN DE FUNCTIE BINNEN DE SECTOR EN DE DIENST 

 



De administratief medewerker werkt onder leiding van zijn diensthoofd/directeur. Hij/zij 

rapporteert aan zijn diensthoofd/directeur. Hij/zij voert andere taken uit die hem door het 

diensthoofd/directeur, de sectorcoördinator of de secretaris worden opgedragen. 

 

4. RESULTAATGEBIEDEN (OPDRACHTEN, WAT DOET DE FUNCTIEHOUDER VOOR WIE) 

 

4.1. Interne actoren 

 

4.1.1 Bestuursorganen (gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen) 

 

• De administratief medewerker staat in voor de administratieve ondersteuning van 

het bestuursorgaan.  

 

4.1.2 Administratieve organen binnen de stad  

 

Dienst: 

• opmaken en typen van brieven, documenten, nota's ... 

• registreren en versturen van briefwisseling zowel intern als extern 

• bijwerken en actualiseren van documentatie, gegevensbestanden en archief 

• diverse ondersteunende taken (hulp bij organisatie vergaderingen, voorstellingen, 

proclamaties, e.d. ) 

•     diverse opzoekingen in de dossiers van de dienst 

•     bedienen van de verschillende computerprogramma's: invoeren van gegevens 

  en consulteren van de opgeslagen geautomatiseerde informatie 

• Verwacht wordt dat een administratief medewerker onder begeleiding 

  zelfstandig alle dossiers kan afwerken die betrekking hebben op het 

  werkgebied van de dienst 

• zeer flexibel, in die zin dat de werktijden zich vooral situeren in de namiddag, ‘s 

avonds en op zaterdag. Bovendien kan de werklocatie variëren in functie van de 

verschillende vestigingsplaatsen: Ninove, Meerbeke, Denderwindeke, Roosdaal, 

Liedekerke, Denderhoutem en Haaltert. 

 

 

 

Sector:  / 

 

Managementteam: / 

 

Collega’s binnen de sector en dienst: / 

 

Andere sectoren en diensten: / 

 

4.2. Externe actoren 

 

Individuele burgers 

 

Verenigingen, private rechtspersonen 

 

Overheden 

 

5. COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER  

 

5.1. Leidinggevende competenties 

 

Niet van toepassing 

 

5.2. Zelfontwikkeling 

 

- neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling 

- vraagt naar feedback bij de eigen prestaties en trekt hieruit conclusies 

- staat geregeld kritisch stil bij het eigen functioneren en kent eigen sterktes en zwaktes 

- kan nieuwe informatie en ideeën in zich opnemen en effectief toepassen 

  - probeert grenzen te verleggen en gaat uitdagingen aan 



 

5.3. Organisatorische competenties 

 

Zelfstandig werken 

-  kan met de nodige instructies aan de slag 

- is stipt in het nakomen van afspraken 

-  kan werken zonder externe controle 

- stuurt bij indien er fouten optreden 

-  werkt taken volledig en tijdig af 

 

Resultaatgericht werken 

- is stipt in het nakomen van afspraken 

- werkt taken volledig en tijdig af 

- zet door bij tegenslag of problemen 

 

5.4. Beleidsmatige competenties 

 

Niet van toepassing 

 

5.5. Interactiegerelateerde competenties 

 

Schriftelijk communiceren 

-  schrijft teksten in een duidelijke structuur en logische opbouw 

-  past taalgebruik aan de doelgroep aan 

-  hanteert een correct taalgebruik 

-  schrijft helder, beknopt en foutloos 

 

Klantgerichtheid 

- leeft zich in de situatie van klanten in 

- stelt zich dienstverlenend op voor iedereen 

- speelt in op wensen van klanten in lijn met de beleidsrichtlijnen 

- neemt verantwoordelijkheid op bij fouten of klachten 

- streeft naar klanttevredenheid 

 

Samenwerken 

-  overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen 

-  leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na 

-  helpt anderen 

-  stelt het gezamenlijk belang boven het eigenbelang 

-  stelt zich positief op, brengt energie en dynamiek in de groep 

-  zoekt mee naar oplossingen bij conflicten 

-  gaat respectvol om met andere(n) en toont waardering voor ieders eigenheid 

 

5.6. Taakgerichte competenties 

 

Initiatief 

-  komt uit eigen beweging in actie 

-  onderneemt iets om de voortgang te versnellen 

-  doet spontaan voorstellen om het werk te verbeteren 

-  tart zelf een nieuwe taak op als het werk klaar is of vraagt naar een nieuwe opdracht 

 

Kwaliteitsvol werken 

- stelt hoge eisen aan de kwaliteit 

- evalueert het eigen gedrag/werk in het licht van de kwaliteitsnormen 

- stuurt bij als de kwaliteit ondermaats is 

- voorkomt dat er fouten worden gemaakt 

 

Nauwgezetheid 

-  komt gemaakte afspraken na 

-  controleert het eigen werk op fouten en stuurt bij indien nodig 

-  houdt zich aan de afgesproken norm qua detail en afwerking 

-  is aandachtig en werkt geconcentreerd 

 

Ordelijk werken 



- houdt de werkomgeving en het materiaal net 

- voert het werk verzorgd uit en ruimt op 

- bergt documenten en materialen logisch en op de juiste plaats op 

- behandelt de materialen met zorg 

 

5.7. Zelfsturende competenties 

 

Integriteit 

-  geeft een eerlijke en correcte weergave van de feiten 

-  gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate informatie 

- heeft aandacht voor duurzaamheid, het algemeen belang en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid 

 

 

TOELATINGS- EN AANWERVINGSVOORWAARDEN 

 

- Een gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de functie waarvoor ze 

solliciteren, 

- ten minste de volle leeftijd van 18 jaar bereiken in het jaar van de aanwerving, 

- de burgerlijke en politieke rechten genieten, 

- onderdaan zijn van de EER, 

- voldoen aan de vereiste over de taalkennis, 

- in het bezit zijn van een diploma van het hoger secundair onderwijs of daarmee 

gelijkgesteld onderwijs 

- medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, 

- slagen voor de selectieprocedure  

 

 

EXAMENPROGRAMMA EN DATA SELECTIEPROEF 

 

Wanneer er meer dan 55 kandidaten worden toegelaten tot een selectieprocedure, dan 

wordt er een preselectie georganiseerd op basis van een systeem van meerkeuzevragen 

dat is gericht op het competentieniveau dat is vereist voor de functie. De inhoud van 

deze vragen is gebaseerd op de selectieproeven. Kandidaten moeten minstens 50% 

halen op de preselectie om te worden toegelaten tot het verdere verloop van de 

selectieprocedure. 

De vijftig best gerangschikte kandidaten worden toegelaten tot het verdere verloop van 

de selectieprocedure. Het behaalde resultaat voor de preselectie wordt niet in 

aanmerking genomen voor het beoordelen in het eindresultaat van de selectieproeven. 

 
Het examenprogramma en de data van de selectieproeven zullen zo snel mogelijk worden 

medegedeeld. 

 
 

WERVINGSRESERVE 

 

De wervingsreserve is geldig voor de duur van drie jaar. 

 

 

BRUTO JAARSALARIS 

 
 Niet-geïndexeerd Aan index 1,6734 

Minimum 13.550 € 22.674,57 € 

Maximum 24.800 € 41.500,32 € 

 
 
 



INSCHRIJVING 

 
U kan meer inlichtingen opvragen bij de personeelsdienst (tel. 054 31 33 06 – 054 31 32 53) of 

raadpleeg www.ninove.be (startpagina/werken en ondernemen/vacatures). 

Mailen kan ook naar personeel@ninove.be. 

 

Voor personen met een beperking kan op hun verzoek aan hinderpalen die verbonden zijn met de 

handicap (door redelijke aanpassingen) verholpen worden, zodat dat hij/zij aan de selectieproeven 

kan deelnemen. 

 

Interesse: U kan zich geldig kandidaat stellen met het verplichte sollicitatieformulier. Kopie(s) van 

diploma(s) of andere bekwaamheidsbewijzen moeten worden bijgevoegd.  

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 31 juli 2018. 

 

Geldig solliciteren kan alleen door het sollicitatieformulier: 

- bij aangetekende brief te sturen aan het Stadsbestuur Ninove, dienst personeel,  

  Centrumlaan 100, 9400 Ninove 

- te overhandigen tegen ontvangstbewijs op de dienst personeel (1ste verdieping stadhuis) 

- via e-mail met ontvangstmelding te sturen aan personeel@ninove.be . 

Wij verwerken je gegevens conform de privacywetgeving. 

 

 


