
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aanwervingsprocedure voor de functie van 

Medewerker visuele communicatie (C1- C3) (m/v)  
ten behoeve van de dienst Communicatie binnen de afdeling Interne Dienstverlening en 

Organisatie 
voltijds – contractueel + samenstelling wervingsreserve 2 jaar  

  



 

 
Het College van Burgemeester en Schepenen en het Vast Bureau van de Stad en OCMW MENEN 
gaan over tot de vacantverklaring bij wijze van aanwerving van een voltijds Medewerker visuele 

communicatie (C1- C3) (m/v) ten behoeve van de dienst Communicatie binnen de 
afdeling Interne Dienstverlening en Organisatie en organiseert hiervoor een 

selectieprocedure.  
 
Algemene aanwervingsvoorwaarden 
 

1. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.  
2. Slagen voor de selectieprocedure.  
3. De burgerlijke en politieke rechten genieten. 
4. Een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 1 jaar). Als daarop een ongunstige 

vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. De 
aanstellende overheid beoordeelt de ongunstige vermelding.  

5. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der 
talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. 

 
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden  

Houder zijn van een diploma van zes jaar secundair onderwijs in het studiegebied grafische 
communicatie en media of bachelordiploma in de richting grafische en digitale media of 
aanverwant  
of 
houder zijn van een diploma van zes jaar secundair onderwijs aangevuld met drie jaar 
relevante en aantoonbare werkervaring voor de te begeven functie 
 

 
Selectieprogramma  
 
1. CV-screening  
 
Aan de hand van de informatie in het CV en de bewijsstukken wordt nagegaan of kandidaten al dan 
niet aan de algemene en bijzondere voorwaarden voldoen.  
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen kunnen deelnemen aan het vervolg van de 
selectieprocedure.  
 
2. Schriftelijk deel (±3.5 uur)  
 
Het schriftelijk gedeelte bestaat uit één of meerdere praktijkgerichte cases gelinkt aan de functie-
inhoud, vaktechnische kennis en competenties. Het schriftelijk deel wordt vanop afstand, via een 
thuisopdracht, opgenomen. Kandidaten krijgen de opgave per e-mail toegestuurd. Gedetailleerde 
instructies hieromtrent worden meegedeeld wanneer de opgave wordt verstuurd 
 
Dit onderdeel staat op 100 punten. Kandidaten moeten minstens 50% behalen om toegelaten 
te worden tot het volgende selectieonderdeel.  

3. Mondeling deel (± 0.45 uur)  
 
Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van 
de functie, evenals van zijn motivatie en zijn interesse voor het werkterrein.  
  



 

 
Tijdens het mondeling deel gaan de leden van de selectiecommissie in op:  

- Motivatie en ervaring  
-  Inzicht in de functie  
- Vaktechnische kennis  
-  Competenties  

 
Het mondeling gedeelte kan inhoudelijk aansluiten bij het schriftelijk gedeelte. 
 
Het mondeling gedeelte staat op 100 punten. Om als geslaagd te worden beschouwd, moet men 
minstens 50% van de punten behalen.  
De kandidaat is geslaagd voor de volledige selectie als hij minstens 60% behaalt op de 2 selectie 
onderdelen samen. (schriftelijk + mondeling deel).  
 
Verloop selectieproeven:  
 
Het  mondelinge en schriftelijke gedeelte wordt beoordeeld door een selectiecommissie bestaande 
uit minstens 3 leden die allen over de specifieke deskundigheden beschikken om de kandidaten te 
beoordelen op de voor de functie vastgestelde selectiecriteria. Tenminste de helft van de juryleden is 
extern aan het stadsbestuur en het OCMW van Menen.  
Gemeenteraadsleden, leden van het college van burgemeester en schepenen, OCMW-raadsleden en 
leden van het vast bureau kunnen geen lid zijn van de selectiecommissie.  
De kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het eigen resultaat. Kandidaten of hun 
schriftelijk gevolmachtigde hebben op hun verzoek toegang tot de eigen selectieresultaten in 
overeenstemming met de bepalingen van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de 
openbaarheid van bestuur en latere wijzigingen.  
 
Waarnemers:  
Iedere gemeenteraads- en OCMW-fractie en de representatieve vakorganisaties mogen elk één 
afgevaardigde aanstellen die als waarnemer de selectie mag bijwonen. Zij mogen niet aanwezig zijn bij 
het kiezen van de vragen en het delibereren over het resultaat en de einduitslag van de selecties.  
Op de juryleden en de waarnemers rust de discretieplicht omtrent het verloop van de 
examenverrichtingen, de inhoud van de proeven, het eindverslag en de identiteit van de kandidaten, 
in het bijzonder tijdens het verloop van de examenprocedure.  
 
Aanleggen wervingsreserve 
 
Na afloop van de volledige selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 
2 jaar. Alle geslaagde kandidaten die aan de vereisten voldoen, worden in de wervingsreserve 
opgenomen en gerangschikt volgens het behaalde resultaat. 
 
Er wordt voorzien in de aanwerving in contractueel verband van een kandidaat voor een voltijdse 
tewerkstelling (38u./week) voor onbepaalde duur.  Kandidaten die niet onmiddellijk worden 
aangesteld, behouden hun plaats op de reserve voor de volledige duur ervan, tenzij ze zelf schriftelijk 
te kennen geven van elke aanstelling af te zien.  
 
Salaris & voordelen  
 
De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen C1-C3. 
De bruto-aanvangswedde (cfr. huidige index 1,7069) bedraagt: 
 
Anciënniteit  maandwedde 
0 jaar   € 1927,37 
3 jaar   € 2098,06 



 

5 jaar   € 2176,30 
9 jaar   € 2346,99 
17 jaar   € 2688,37 
23 jaar  € 2937,29 
 
- de relevante beroepservaring wordt onbeperkt meegeteld (knelpuntberoep) 
- extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 5,00), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie (€ 0,23 
per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, afscheidspremie bij pensionering, 
aanvullende pensioensregeling voor contractueel personeel.  
- glijdende werktijdregeling  
- vakantieverlof: 30 dagen jaarlijks verlof + 14 betaalde feestdagen + 4,5 gelijkgestelde dagen  
- sociale dienst: het personeel van Stad Menen geniet de voordelen en de dienstverlening aangeboden 
door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen.  
 
Solliciteren  
Solliciteren kan tot uiterlijk 02/03/2020 via:  
- een functie specifiek sollicitatieformulier op de website 
- e-mail naar personeelsdienst@menen.be Een ontvangstbevestiging wordt zo vlug mogelijk 
teruggemaild en geldt als enigste bewijs.  
 
Kandidaturen worden pas als geldig beschouwd wanneer zij minstens de volgende zaken bevatten:  
 Een ingevuld sollicitatieformulier  
 Een kopie van het gevraagde diploma 
 Een motivatiebrief  
 Een uitgebreid CV  
Voor meer informatie kan u terecht bij de Personeelsdienst. 
Tel 056 527 143 of personeelsdienst@menen.be  
  



 

Functiebeschrijving 
 

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS 

Functiebenaming Medewerker visuele communicatie(m/v) 
Niveau C 
Salarisschaal C1-C3 
Aanmaakdatum 22/01/2020 

 

2. PLAATS  IN HET ORGANOGRAM 

Behoort tot de afdeling Interne Dienstverlening en Organisatie 
Behoort tot de dienst Communicatie 
Staat onder leiding van en 
rapporteert aan 

Diensthoofd communicatie 

Bij afwezigheid van deze laatste aan Afdelingshoofd Interne Dienstverlening en 
Organisatie 

Geeft leiding aan nvt 
 

3. KORTE BESCHRIJVING VAN DE DIENST COMMUNICATIE: 

De dienst Communicatie is een ondersteunende dienst, binnen de afdeling Interne Dienstverlening en 
Organisatie.  
Enerzijds organiseert en coördineert deze dienst de informatiestroom van het stadsbestuur naar de  
bevolking en bezoekers. We zetten hiervoor verschillende communicatiekanalen in (stadsmagazine, 
website, social media, digitale nieuwsbrieven…). We informeren onze lokale persmedewerkers met 
persberichten en/of persmomenten. We bewaken ook de huisstijl waarmee de Stad Menen zich out.  
De dienst Communicatie heeft ook aandacht voor de interne communicatie binnen de organisatie 
(intranet, personeelsblad, nieuwsbrieven…) en heeft een adviserende, coachende en ondersteunende 
rol op het vlak van organisatie en communicatie van projecten van andere diensten. 
De dienst heeft een eigen grafische vormgever in huis die print- en webpublicaties voor de Stad 
Menen ontwerpt. 
De dienst neemt ook de taak van 'discipline 5' op zich bij crisissituaties (communicatie noodplanning). 

4. DOEL VAN DE FUNCTIE 

Jij bepaalt voor een groot stuk de visuele identiteit van onze stad mee. Je bent een creatieve 
duizendpoot op het vlak van visuele communicatie. Onze samenleving wordt steeds visueler, ons 
bestuur zet sterk in op sociale media, dus zijn catchy foto's en video’s belangrijk. Je hebt ook 
voldoende grafische bagage om de dienst Communicatie bij te staan met design. Je hebt oog voor 
detail, bent flexibil én stressbestendig (deadlines halen is op een dienst Communicatie dagelijkse 
koek). Je ondersteunt ook bij andere taken op de dienst en zorgt hierbij steeds voor een vlotte, 
correcte én klantgerichte afhandeling van de opdrachten. 



 

 

 
5. FUNCTIEINHOUD 

• T.a.v. het beleid: 
o Fotografie, video en design: jouw ding! Je maakt beelden en opnames die inspireren 

en fascineren: beeldverslagen van events en andere activiteiten, statische foto's 
(bezienswaardigheden, landschappen, gebouwen, routes... ), pasfoto's van 
beleidsmakers en personeelsleden… 

o Je neemt de organisatie van fotoshoots of filmopnames voor je rekening en 
communiceert hierbij vlot met de verschillende betrokken partijen/diensten  

o Je bewerkt de foto's en video’s tot ze klaar zijn voor publicatie op onze verschillende 
communicatiekanalen: stadsmagazine Leiedraad, personeelsblad Tegoare, 
kindermagazine ‘t Leiedraadje, websites, sociale media, brochures… 

o Je beschikt over voldoende basis om ook grafisch en online je steentje bij te dragen 
binnen de werking van de dienst Communicatie. 

o Opmaken en verwerken van dossiers voor het CBS/VB en de gemeente- en ocmw-
raad en andere organen. 

o Voorbereiden en hulp bij opmaken van financiële documenten en toelichtingen: 
meerjarenplan, rekening, enz. 

o Hulp bij rapportering 
o … 

 
• T.a.v. burger/cliënten: 

o Faciliteren klantvriendelijke en correcte informatie-uitwisseling 
o Op klantvriendelijke wijze correcte informatie verstrekken aan derden zowel 

mondeling als schriftelijk, rekening houdende met hiërarchie. 
o … 

 
• T.a.v. het personeel: 

o Biedt ondersteuning aan het diensthoofd communicatie 
o Instaan voor optimale interne communicatie en informatiedoorstroming 
o Grafisch advies 
o Toelichting en ondersteuning bieden bij de grafische processen en 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 dienst communicatie opvolgen en optimaliseren opdat alle 

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

 

6. FUNCTIEPROFIEL 

Kennis  Kennis van het Adobe Creative Suite pakket : Indesing, Illustrator, 
Photoshop, Premier Pro 
Kennis online media 
Kennis MS-Office  
Basiskennis wetgeving overheidsopdrachten en decreet lokaal bestuur 

 



 

 

7. COMPETENTIES 
 

• Creativiteit: 
Vernieuwende of innoverende ideeën aanreiken. Bedenken van nieuwe werkwijzen.  
Vindingrijk zijn en durven breken met tradities. 
 

• Resultaatgericht werken: 
Taken afwerken binnen de afgesproken termijn. Zoeken naar de meest optimale werkwijzen 
en werkmiddelen om een goed resultaat te bekomen.  Tijdig aangeven wanneer er 
knelpunten in het werk optreden.  Acties ondernemen (bvb. andere of nieuwe werkwijzen of 
middelen) om een beter resultaat te bereiken. 
 

• Initiatief nemen 
Zien waar werk blijft liggen en spontaan werk opnemen. Voorstellen doen om het werk te 
verbeteren. Meezoeken naar praktische en haalbare oplossingen 
 

• Integriteit: 
Algemeen aanvaarde sociale en ethische normen volgen. 
 

• 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. 
 

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

• Leervermogen: 
Nieuwe informatie opnemen, efficiënt verwerken en effectief toepassen 
 

• Flexibiliteit: 
Gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich bevindt en de 
personen waarmee men geconfronteerd wordt, met het oog op het bereiken van het 
vooropgesteld doel. 

 


