
 

 

 

 

 

 

Functiebeschrijving 
 

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS 

Functiebenaming Bestuurssecretaris 
Niveau A 
Salarisschaal A1a-A3a 
Aanmaakdatum 4/01/2017 

 

2. PLAATS  IN HET ORGANOGRAM 

Behoort tot de afdeling Financiële Zaken 
Behoort tot de dienst fiscaliteit & boekhouding 
Staat onder leiding van en 
rapporteert aan 

Peter Pille Financieel beheerder 

Bij afwezigheid van deze laatste aan Eric Algoet Stadssecretaris 
Geeft leiding aan administratief medewerker 

 

3. DOEL VAN DE FUNCTIE 

Ondersteunen van de financieel beheerder bij de leiding over en organisatie van de financiële dienst 
opdat de financiële gegevens van het stadsbestuur correct en duidelijk worden verzameld en 
weergegeven. 

 
4. FUNCTIEINHOUD 

 T.a.v. het beleid: 
o Opmaken en verwerken van dossiers voor het CBS en de gemeenteraad 
o Voorbereiden en opmaken van alle financiële documenten en toelichtingen: 

meerjarenplan, budget, budgetwijziging, rekening, enz. 
o Financieel toezicht op organisaties die financiële ondersteuning krijgen door de Stad 
o Werkt nauw samen met de schepen van financiën 
o … 

 
 T.a.v. burger: 

o Faciliteren klantvriendelijke en correcte informatie-uitwisseling met 
belastingplichtigen  

o Onthaal en baliewerk: 
 Op klantvriendelijke wijze correcte informatie verstrekken aan burgers 

zowel mondeling als schriftelijk  



 

 Bieden van eerstelijnshulpverlening 
 Indien nodig: correct doorverwijzen naar de betrokken personen, 

diensten,… 
o … 

 
 T.a.v. het personeel: 

o Vervangen van de financieel beheerder bij afwezigheid 
o Geeft leiding over de dienst fiscaliteit en boekhouding: 

 Taakverdeling 
 Vakantieregeling 
 Vervanging tijdens afwezigheden 
 Stimuleren van de werknemers 
 Klachtenbehandeling 

o Biedt ondersteuning aan de financieel beheerder 
o Instaan voor optimale interne communicatie en informatiedoorstroming 
o Financieel en boekhoudkundig advies 
o Toelichting en ondersteuning bieden bij de financiële processen en financiële 

documenten 
o Bijspringen van collega’s bij noodwendigheden 
o … 

 
 T.a.v. leveranciers, externe personen en instanties: 

o Klantvriendelijke en correcte informatie-uitwisseling faciliteren 
o Processen binnen de financiële dienst opvolgen en optimaliseren opdat alle 

verplichtingen tijdig kunnen nagekomen worden 
o Ondersteunen, organisatie en bijwonen van diverse vergaderingen zoals 

overlegmomenten inzake budgetten 
o …

 
 

5. FUNCTIEPROFIEL 

Kennis bij aanwerving Kennis van het Gemeentedecreet 
Kennis van de wetgeving met betrekking tot de Beleids- en 
Beheerscyclus 
Basiskennis van de wet op de overheidsopdrachten 
Praktische gebruikkennis MS Office 

Kennis tijdens de 
loopbaan 

Grondige kennis Gemeentedecreet 
Grondige kennis wetgeving met betrekking tot de Beleids- en 
Beheerscyclus 
Grondige kennis wetgeving op de overheidsopdrachten 

 

6. COMPETENTIES 
 

 Leidinggeven: 
Medewerkers beïnvloeden zodat zij hun doelstellingen kunnen realiseren. 
 

 Coaching: 
Het nemen of ondersteunen van acties ter bevordering van de professionele en/of 
persoonlijke ontwikkeling van anderen. 
 

   



 

 Stressbestendigheid: 
Tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek efficiënt blijven 
functioneren. 
 

 Integriteit: 
Algemeen aanvaarde sociale en ethische normen volgen. 
 

 Assertiviteit: 
Voor eigen meningen of belangen opkomen met respect voor anderen zelfs indien er vanuit 
de omgeving druk wordt uitgeoefend om dit niet te doen. 
 

 Samenwerken: 
Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen 
of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van 
particulier belang is. 
 

 Nauwkeurigheid: 
Uit eigen beweging een taak tot in de kleinste details weergeven. 
 

 Klantgerichtheid: 
Acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne en externe klanten 
ook wanneer deze niet rechtstreeks geuit worden. 
 

 Organisatiesensitiviteit: 
In staat zijn om invloeden en gevolgen van eigen beslissingen of acties op andere onderdelen 
van de organisaties te onderkennen. 

 

 

  


