
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwervingsprocedure voor de functie van 

 

Medewerker (C1-C3) (m/v)  
binnen de Academie voor Muziek & Woord (SAMW) en de 

Academie voor Beeld & Audiovisuele Kunst (SABK)  

stad Menen 

 

 

 
 

  

 

 

Deeltijds – contractueel bepaalde duur – samenstelling 

wervingsreserve 6 maanden   

 

 

 
 

 
 
 
 
  



 

 
 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Menen gaat over tot de vacant 
verklaring bij wijze van aanwerving van een deeltijds medewerker (C1-C3) (m/v) in 
contractueel verband (bepaalde duur) binnen de Academie voor Muziek & Woord (SAMW) en 
de Academie voor Beeld & Audiovisuele Kunst (SABK) en organiseert hiervoor een verkorte 
selectieprocedure. 
 
 

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
 

1. U behaalde een diploma van secundair of daarmee gelijkgesteld* onderwijs 
 
* de erkende diploma’s of getuigschriften vindt u op 
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1022771.html 
 
Indien u een buitenlands diploma behaalde, bezorgt u ons voor uw aanstelling een bewijs dat uw diploma 
gelijkwaardig is. Dit kan door bij uw sollicitatie een bewijs toe te voegen dat u de procedure voor 
gelijkwaardigheid bij NARIC-Vlaanderen hebt opgestart of door ons het gelijkwaardigheidsbewijs van uw 
diploma te bezorgen. Meer informatie vindt u op www.naricvlaanderen.be 

 
 
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. Dit houdt in dat de 
kandidaat kennis van het Nederlands bezit op minstens niveau B2 van het 
Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen  
 
Meer info vindt u op: https://europass.cedefop.europa.eu/nl/resources/european-language-levels-cefr  
 
Heeft u uw diploma niet in het Nederlandstalig onderwijs behaald? Dan dient u ons, vóór uw aanstelling 
in de functie, een bewijs van uw kennis van het Nederlands van bovenvermelde niveau voor te leggen. 
Voor dit bewijs kunt u terecht bij:  

- Selor, het selectiebureau van de federale overheid  
Leg een taalexamen af voor het gevraagde niveau. Schrijf snel in om te kunnen deelnemen en 
een attest te krijgen. Meer informatie: http://www.selor.be/nl/testen/taaltesten 

- Erkende onderwijsinstellingen waar Nederlands de onderwijstaal is of waar Nederlands als 
vreemde taal gedoceerd wordt op het gevraagde niveau.  

- De Nederlandse Taalunie  
Vraag een ‘Certificaat Nederlands als Vreemde Taal’ aan. Meer info: http://www.cnavt.org   

- Huizen van het Nederlands van Brussel http://www.huisnederlandsbrussel.be/, Antwerpen 
https://integratie-inburgering.be/huis-van-het-nederlands-provincie-antwerpen en Gent 
https://in-gent.be/voor-jou/nederlands 
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Selectieprogramma  
 

1. Cv screening 
Aan de hand van de informatie in het cv en de geleverde 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. Mondeling deel 

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 

 
 
Aanleggen wervingsreserve 
 
Na afloop van de volledige selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd voor de 
duur van 6 maanden. Alle geslaagde kandidaten die aan de vereisten voldoen, worden in de 
wervingsreserve opgenomen en gerangschikt volgens het behaalde resultaat. 
 
Er wordt voorzien in de onmiddellijke aanwerving in contractueel verband van één kandidaat 
voor een deeltijdse tewerkstelling vesin contractueel verband (bepaalde 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 in C1 (cf. huidige index 1,7410) bedraagt: 
 
anciënniteit  maandwedde 
0 jaar   € 1.965,88 
3 jaar   € 2.139,98 
5 jaar   € 2.219,78 
9 jaar   € 2.393,88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Daarenboven worden volgende voordelen toegekend: 

 Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen geldelijk 
gevaloriseerd worden. Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid 
komen onbeperkt in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit 

 Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 6,50), gratis hospitalisatieverzekering, 
fietspremie (€ 0,24 per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, 
afscheidspremie bij pensionering 

 De verlofregeling van het onderwijs wordt gevolgd. Dit houdt o.m. in dat niet wordt 
gewerkt tijdens de schoolvakanties. Meer info via: 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vakantieregeling-administratief-medewerkers-en-
personeel  

 Sociale dienst: het personeel van stad Menen geniet de voordelen en de 
dienstverlening aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale 
Besturen in Vlaanderen 

 Aanvullende pensioenregeling 

 
 
Solliciteren  
 
Solliciteren kan tot uiterlijk 07/11/2021 via een functie specifiek sollicitatieformulier op 
www.menen.be/vacatures. Kandidaturen worden pas als geldig beschouwd wanneer zij 
minstens de volgende zaken bevatten: 

 Een ingevuld inschrijvingsformulier 

 Een kopie van het gevraagde diploma 

 Een motivatiebrief 

 Een uitgebreid cv 
 
Voor meer informatie kan u terecht bij de personeelsdienst. 
Tel 056 527 188 of vacatures@menen.be 
 
Stad Menen staat open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid te maken in 
geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vakantieregeling-administratief-medewerkers-en-personeel
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vakantieregeling-administratief-medewerkers-en-personeel
http://www.menen.be/vacatures
mailto:vacatures@menen.be


 

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

1. Identificatiegegevens 
 

Functiebenaming Medewerker 

Niveau C 

Salarisschaal C1-C3 

 

 

2. Plaats in het organogram 
 

Behoort tot de afdeling  Vrije tijd en onderwijs 

Behoort tot de dienst Academie voor Muziek & Woord – Stad Menen 

Academie voor Beeld & Audiovisuele Kunst – 

Stad Menen 

Staat onder leiding van en 

rapporteert aan 

De directeur van de Academie voor Muziek & 

Woord 

Bij afwezigheid van deze laatste aan De afdelingsverantwoordelijke vrije tijd en 

onderwijs 

Geeft leiding aan / 

 

 

3. Doel van de functie 
 
In het kader van het artistiek pedagogisch project van de academie allerhande administratieve, 
financiële en logistieke ondersteunende taken voorbereiden en uitvoeren. In nauwe 
samenwerking met het team bijdragen tot het welzijn van de leerlingen (leerlingenbegeleiding), 
instaan voor een klantvriendelijk onthaal en instaan voor algemene leerlingenadministratie, 
schooladministratie, bijkomende opdrachten conform de afspraken binnen de academie. 
 
De hoofdschool bevindt zich in de Yvonne Serruysstraat 42, 8930 Menen. 
De vestigingsplaats in Lauwe in de Hospitaalstraat 14, 8930 Lauwe. 
 
Een onregelmatig uurrooster en avondwerk (dit kan tot 21u) zijn eigen aan de functie 

 
 

4. Functie-inhoud 
 

Ten aanzien van het personeel, personeelsadministratie 

 Instaan voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale 

samenwerking en klantgerichte dienstverlening 

o constructief deelnemen aan het werkoverleg 

o rapporteren aan de directeur in verband met de taakuitvoering, de stand van 

zaken inzake uitvoering van een project of evenement,… 

 

 

 

 

 



 

 

 

o formuleren van suggesties of aanbrengen van verbeter initiatieven die kunnen 

bijdragen tot een betere, klantgerichte dienstverlening 

o signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten,… die al dan niet direct 

met de eigen taakuitvoering te maken hebben 

 

Onthaal, communicatie en samenwerking 

 Verzekeren van het onthaal en verlenen van administratieve ondersteuning binnen de 

academie zodat een efficiënte werking van het secretariaat ondersteund wordt 

o mondeling, telefonisch en elektronisch leerlingen, ouders en leerkrachten te 

woord staan en zo mogelijk verder helpen bij vragen en klachten 

o leerlingen, ouders en leerkrachten met vragen en klachten zo nodig 

doorverwijzen naar de juiste dienst(en), contactperso(o)n(en), … 

 Communicatie, overleg en samenwerking met directie, het personeelsteam, ouders, 

gemeentelijke personeelsdienst/onderwijsdienst en andere externe actoren 

 

Leerlingenbegeleiding en –administratie 

 Leerlingentoezicht verzorgen 

 In nauwe samenwerking met het team bijdragen tot het welzijn van de leerlingen 

 Leerlingendossiers samenstellen en vervolledigen 

 

Administratieve en ondersteunende taken met betrekking tot de academie en ten 

aanzien van het beleid 

 Materiaal- en gebouwbeheer 

 Op verzoek van de directeur polyvalent meewerken aan ondersteunende taken binnen 

de academie, zowel binnen de eigen dienst als in algemene zin 

o opvolgen en ondersteuning verlenen aan toonmomenten en evaluaties 

o helpen bij de organisatie van infodagen, studiedagen, projecten en 

evenementen 

 Samen met het team een positief leefklimaat in de academie creëren. 

 

Verruimende bepaling 

 

 Een onregelmatig uurrooster en avondwerk (dit kan tot 21u) zijn eigen aan de functie 

 

 

5. Functieprofiel 
 

Kennis   Goede kennis van MS-Office, internet, outlook en 

gangbare softwarepakketten 

 Kennis algemene secretariaatstechnieken en 

communicatietechnieken 

 Bereidheid om zich in te werken in de specifieke materie 

van de toegewezen dienst 

 Voeling met de culturele sector, kunsten en het deeltijds 

kunstonderwijs in het bijzonder 

 

 

 



 

 

 

 

6. Competenties 
 

 Klantgerichtheid 

Acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne en externe 

klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden  

 

 Plannen en organiseren 

Structuur aanbrengen in tijd en ruimte, en prioriteiten stellen bij het aanpakken van 

problemen 

 

 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 
 

 Schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden 
 

 Nauwkeurigheid 

Uit eigen beweging een taak tot in de kleinste details verzorgen. 

 

 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 problemen waarmee men geconfronteerd wordt, met het oog op het bereiken van 

het vooropgestelde doel; overweg kunnen met diverse opdrachten, wisselende 

prioriteiten en plotse veranderingen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


