
1.1.15 
Functiebeschrijving 

 
Functietitel:  Administratief medewerk(st)er 
Dienst:   Toegewezen dienst in de Stad Menen en/of OCMW Menen 
Niveau:   C1-C3 

Plaats in het organogram  
 
Ontvangt opdrachten van en rapporteert aan de directe leidinggevende (1ste evaluator) en bij 
afwezigheid van deze laatste aan de 2de evaluator. 
 
Functie-inhoud: 
 
Hoofdtaken: 
 
 A. Financiële ondersteuning (indien van toepassing):  

- Opmaken bestelaanvraag, doorsturen bestelbon en factuur na controle naar de dienst 
financiën OCMW. 

- Bijhouden stand van zaken van het exploitatiebudget.  
- Informatie hierover kunnen verwerken en hierover correct en op tijd rapporteren. 
- Maandelijks bijhouden van de kleine uitgaven en inkomsten , indien nodig bedrag 

aanvullen (ophaling geld dienst financiën OCMW ) en  uitgaven noteren in het 
exploitatiebudget. 

- Bijhouden van het budget van de gebruikers/bewoners/cliënten.  
- Waar nodig zorg je voor een tijdige facturatie van diverse diensten 

 
B. Administratieve ondersteuning: 

- Registreren en versturen (incl. frankeren) van inkomende en uitgaande briefwisseling, 
zowel  intern als extern 

- Typen van brieven, documenten, nota's, verslagen, uitnodigingen, rapporten enz. 
- Bedienen van de verschillende toestellen : telefoon, fax, fotokopie, computer, etc. 
- Opstellen van attesten en documenten  
- Bijwerken, actualiseren en beheren van documentatie, klassementen, 

gegevensbestanden,( bewoners)dossiers en eigen archief. 
- Waar nodig administratieve ondersteuning bij beleidsvoorbereidend werk 
- Waar nodig administratieve voorbereiding, verwerking en afwerking van de 

gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, raad voor maatschappelijk 
welzijn, vast bureau en bijzonder comités  
 Binnen de sociale dienst: 
*administratief ondersteunen van de maatschappelijk werkers 
* waar nodig specifieke taken binnen specifieke softwaretoepassingen vb. sociale 
dienst – verwerking en afwerking. 
* Administratieve opvolging subsidies – indien van toepassing 
 

C. Onthaal: 
- Opnemen van telefoon 
- Bedienen van klanten 
- Zo nodig doorverwijzen naar de juiste persoon 



- Permanentie verzekeren waar nodig (mogelijks ook ’s avonds - feestdagen en  
weekend) indien van toepassing 

 
T.a.v.  Burgers, bewoners, gebruikers, wettelijke vertegenwoordigers, 
leveranciers, andere externe personen en instantie etc.… :  

- Je bent vriendelijk en beleefd in de omgang 
- Je wijst, indien nodig, de burger/bezoeker/bewoner/…op een beleefde manier op de 

gemaakte afspraken. 
- Verstrekken van de juiste informatie (rekening houdend met het beroepsgeheim) 
- Doorverwijzen naar de juiste contactpersonen 
- Is bereikbaar en actief voor de bezoekers (o.a. interesse tonen om te helpen,..) 
- Signaleren van noden en behoeften van burgers/bewoners/gebruikers/cliënten,…. 
- Respecteren van gestelde planning en richtlijnen 
- Bij eventuele problemen of vragen dit onmiddellijk melden aan uw leidinggevende 
- Consequent en adequaat optreden bij agressief gedrag 

 
T.a.v. Leveranciers/externe personen en instanties,... : 

- Externe personen gericht doorverwijzen  
- Steeds naar buiten treden als een correct en beleefd persoon (rekening houdend met 

het beroepsgeheim) 
- Je volgt nauwgezet de procedures tot het bestellen van de noodzakelijke aankopen 
- Je neemt leveringen aan 
- Je verstrekt op vraag nuttige inlichtingen 
- Je signaleert en registreert de aanwezigheid van personen vreemd aan de 

instelling/dienst/gebouw 
 
T.a.v.  Medewerkers/collega’s van de EIGEN dienst,…: 

- Zorgen voor een goede verstandhouding en teamwerking door een positieve en 
constructieve houding t.o.v. de collega’s. 

- Administratief ondersteunen van de eigen dienst 
- Afspraken tot uitvoering brengen 
- Zorgen voor een correcte afwerking van eigen opdrachten. 
- Begeleiden van nieuwe personeelsleden, stagiairs  
- Bij noodwendigheid andere taken opnemen.  

 
T.a.v. Medewerkers/collega’s van ANDERE diensten binnen de organisatie,…: 

- Constructief samenwerken  
- Je werkt de afgesproken opdrachten voor andere diensten correct en tijdig af (vb. 

tijdregistratie, afsluiten kassa’s en maandelijkse afrekeningen,…) 
- Hulp bieden bij de organisatie van buitengewone activiteiten. 

 
T.a.v. Leidinggevende personen,…: 

- Overmaken van informatie en gegevens op verzoek van de leidinggevende 
- Je volgt de ontvangen richtlijnen op en je houdt je aan de afspraken 
- Je rapporteert klachten, problemen of moeilijkheden bij het uitvoeren van je taak 
- Signaleren van noden, tekorten en herstellingen. 

 
T.a.v. Beleidspersonen,… : 

- Hiërarchische weg volgen. 
- Je voert beleidsbeslissingen uit. 



 
Verruimende bepalingen: 

- Je bent bereid een flexibele uurregeling te aanvaarden, ook ’s avonds en op zon- en 
feestdagen 

- Je staat mee in voor de continuïteit van het onthaal 
- Staat open voor vernieuwing 
- Werkt mee aan projecten binnen de Stad en OCMW 
- Respecteren van de privacy  

 
 
Middelen en methodes: 
Voornaamste te hanteren middelen : 

- computer en hierbij bijhorende programma’s 
- printer (eventueel gezamenlijk) 
- ergonomisch verantwoorde bureau en bureaustoel 
- telefoon(-centrale) 
- fax en fotokopietoestel 

 Voornaamste geëigende methodes : 
- nodige vakkennis over informatica , basiskennis over boekhouding  

  



Functieprofiel 
 
Kennis: 

- je beschikt over de basiskennis van het gemeentedecreet en OCMW wetgeving 
- Accuraat typewerk : ordentelijk en nauwkeurig 
- Nodige vakkennis o.a. laatste taalkundige en inhoudelijke controle van uitgaande 

briefwisseling; (M.a.w. goede kennis van het Nederlands) 
- Goede kennis MS Office toepassingen 
- Je kent de BIN-normen en je kunt ze toepassen bij het opstellen van documenten 

 
Kerncompetenties: 
Beheersmatige vaardigheden 

- Voortgangscontrole: De voortgang van processen en taken opvolgen in de tijd. 
 
Informatieverwerkend gedrag 

- Nauwkeurigheid: Uit eigen beweging een taak tot in de kleinste details verzorgen. 
- 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 vooropgestelde doel. 

 
Persoonsgebonden gedrag 

- Leervermogen: Nieuwe informatie opnemen efficiënt verwerken en effectief 
toepassen. 

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

 
Interactief gedrag 

- Schriftelijke communicatie: Op een gestructureerde wijze en in begrijpbare en 
grammaticataal correcte taal ideeën en/of meningen op schrift te zetten zodat het 
doel, ze begrijpt. 

 
Probleemoplossend gedrag 

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

 
Overige competenties of vaardigheden: 

- Plannen en organiseren: Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen 
bij het aanpakken van problemen 

- Probleemanalyse: Het duiden van een probleem in zijn verbanden en het op een 
systematische wijze op zoek gaan naar bijkomende informatie om het probleem op te 
kunnen lossen 

- 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 

- Mondelinge communicatie: Een mondelinge boodschap vaardig overbrengen zodat het 
publiek tot wie de boodschap gericht is, ze begrijpt 

- Bereid zijn om binnen een redelijke tijdspanne de nodige kennis van de specifieke 
wetgeving van de dienst te verwerven bv. via het volgen van opleiding. 
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