
 

 

 
 
 
 
 
 

Aanwerving van 
 

1 stafmedewerker projecten en organisatiebeheersing (A4a-A4b) 
 

voltijds  -  contractueel verband  -  onbepaalde duur   
 + samenstelling wervingsreserve 2 jaar 

 
  



 
Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad MENEN gaat over tot  onmiddellijke 
aanwerving van 1 voltijds stafmedewerker projecten en organisatiebeheersing (m/v). 
 

1. Doel van de functie 

Je bent de gangmaker en coördinator van strategische en organisatiebrede projecten en programma’s 
binnen de strategische cel van de geïntegreerde organisatie stad/OCMW Menen.  De projecten betreffen 
hoofdzakelijk organisatiebeheersing; strategische (meerjaren)planning en rapportering, informatie-
veiligheid en subsidiewerving. Je draagt bij aan een professionele manier van projectwerking in de 
organisatie. Je stimuleert een actieve samenwerking tussen diensten en afdelingen om de doelstellingen 
in kader van deze verschillende projecten te behalen, je ondersteunt de stadssecretaris en je bent lid 
van het managementteam.  

2. Plaats in het organogram 

Behoort tot de afdeling Staf 

Behoort tot de dienst Strategische cel 

Staat onder leiding van en rapporteert aan Secretaris 

Geeft leiding aan / 

 

3. Functieinhoud 

T.a.v. het beleid :  

 Je houdt het overzicht over strategische en organisatiebrede projecten en programma’s en op 
de subsidiewerving in kader van deze projecten. De projecten betreffen de volgende thema’s: 
organisatiebeheersing (interne controle), strategische planning en rapportering (bv. 
meerjarenplanning) en informatieveiligheid. Belangrijk hierbij is de insteek integratie stad en 
OCMW Menen.  

 Je focus is in eerste instantie intern gericht (bv. organisatiebeheersing, projectmanagement in 
kader van de integratie stad/OCMW, procesmanagement, informatieveiligheid), maar kunnen 
ook extern gericht zijn (bv. subsidiewerving).  

 Je werkt binnen de strategische cel van de organisatie, rapporteert rechtstreeks aan de 
secretaris maar in afstemming met het afdelingshoofd Interne Dienstverlening en Organisatie. 

 Je bent lid van het managementteam en denkt samen met de andere leden van het MAT actief 
mee over de koers van de organisatie, het behalen van de doelstellingen, de samenwerking met 
het CBS, de interne communicatie en andere aspecten van algemeen management.  
 

T.a.v. interne personen / medewerkers:  

 Je houdt het overzicht over de verschillende organisatiebrede projecten binnen de 
geïntegreerde organisatie stad / OCMW Menen en je introduceert en stimuleert een 
professionele manier van projectwerking binnen de (geïntegreerde) organisatie. 

 Je stimuleert een actieve samenwerking tussen afdelingen en diensten van zowel stad als 
OCMW Menen rond organisatiebrede projecten en doelstellingen. 

 Je hebt permanent oog voor het verbeteren van processen en werking van projecten binnen de 
diensten. 

 Je springt collega’s (bv. afdelingshoofd IDO) bij in geval van noodwendigheden. 
 

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

 Je houdt overzicht over de verschillende mogelijkheden op vlak van subsidiewerving, je weet in 
specifieke projecten projectsubsidies aan te trekken en waar nodig ondersteun je collega’s bij 
het uitschrijven van subsidiedossiers en de  verantwoording ervan aan subsidieverstrekkers. 



 
 Je verzorgt mee de externe relaties en weet meerwaarde te halen uit gerichte netwerken. 

 

4. Functieprofiel 

Kennis bij aanwerving Praktische kennis van managementtechnieken en 
informatieveiligheid 

Basiskennis van het gemeentedecreet 

Basiskennis van dienstgebonden wetgeving en reglementering 

Goede gebruikerskennis MS office 

Vertrouwd met de publieke context 

Kennis tijdens de loopbaan Grondige kennis gemeente en OCMW-decreet 

Goede kennis van managementtechnieken en -concepten  

Goede kennis van Beleids-en beheerscyclus 

Goede kennis van dienstgebonden wetgeving en reglementering 

Kennis over subsidiewerving. 
 

5. Competenties 
 
Kerncompetenties 

 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. 

 Veranderingsgerichtheid : Zich openstellen voor (organisatie-)verandering en actief nieuwe 
denkkaders opzoeken 

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

 Initiatief : Uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen.  

 Creativiteit : Originele en oorspronkelijke oplossingen en voorstellen formuleren. 

 Prestatiemotivatie : Uit eigen beweging voortdurend de prestaties verbeteren. 

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

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

Overige competenties 

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

 Overtuigingskracht : Instemming verkrijgen van anderen voor een mening, activiteit of product 
door gepast gebruik te maken van beïnvloedingsmethoden door goed onderbouwde argumenten 
en door autoriteit. 

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

 

6. Aanwervingsvoorwaarden 

 
Algemene aanwervingsvoorwaarden 

De kandidaten moeten voldoen aan volgende aanwervingsvoorwaarden: 



 
 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passend gedrag 

wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister; 
 de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
 medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie; 
 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 dat toegang geeft tot niveau A (master of gelijkgesteld); 
 minstens 3 jaar nuttige ervaring bewijzen, o.a. met projectmanagement, organisatiebeheersing, 

strategische planning en informatieveiligheid; 
 communicatief zijn, initiatief nemen en beschikken over overtuigingskracht; 
 slagen voor een externe selectieprocedure  
 

7. Aanbod 

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen A4a-A4b. 
Nuttige beroepservaring in de privé-sector of als zelfstandige kan voor maximum 10 jaar gevaloriseerd 
worden voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit. Diensten die gepresteerd werden bij een 
andere overheid komen onbeperkt in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. 
 
De bruto-aanvangswedde (cfr. huidige index 1,6406) bedraagt: 
anciënniteit  maandwedde 
3 jaar   € 3.903,26 
6 jaar   € 4.101,50 
10 jaar   € 4.306,58 
18 jaar   € 4.914,96 
24 jaar   € 5.256,76 
 
 Managementtoelage t.b.v. 1% van het geïndexeerde brutosalaris op voorwaarde dat uit de evaluatie 

blijkt dat men uitstekend heeft gepresteerd en is voldaan aan de afspraken en vooropgestelde 
doelstellingen  

 Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 5,00), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie (€ 0,22 
per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, afscheidspremie bij pensionering.  

 Vakantieverlof: 30 dagen jaarlijks verlof + 14 betaalde feestdagen + 4,5 gelijkgestelde dagen  
 Glijdende werktijdregeling 
 Aanvullende pensioenregeling 
 Sociale dienst: het personeel van Stad/OCMW Menen geniet de voordelen en de dienstverlening 

aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen.  
 

8. 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 aanwervingsvoorwaarden voldoen.  
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen kunnen deelnemen aan het vervolg van de 
selectieprocedure. 

2. Schriftelijk deel  

Het schriftelijk gedeelte bestaat uit één of meerdere praktijkgerichte cases gelinkt aan de functie-
inhoud, vaktechnische kennis en competenties. Het schriftelijk gedeelte kan inhoudelijk aansluiten bij 
het mondeling gedeelte.  

Dit onderdeel staat op 100 punten. Kandidaten moeten minstens 50% behalen om toegelaten te worden 
tot het volgende selectieonderdeel.  



 
3. Mondeling deel 

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

 Motivatie en ervaring 
 Inzicht in de functie  
 Vaktechnische kennis 
 Competenties 

Het mondeling gedeelte staat op 100 punten. Om als geslaagd te worden beschouwd, moet men 
minstens 50% van de punten behalen. Om toegelaten te worden tot het volgende selectieonderdeel 
dienen kandidaten minstens 60% behalen (schriftelijk + mondeling deel).  

De 3 best gerangschikte kandidaten worden uitgenodigd voor het psychotechnisch deel.  

4. Psychotechnisch deel 

Tijdens het psychotechnisch deel zal – door middel van een interview aangevuld met één of meerdere 
psychotechnische testen en/of assessment-oefeningen – een beoordeling gemaakt worden van een 
aantal competenties.  

Dit onderdeel is eliminerend en resulteert in een beoordeling ‘niet geschikt’, ‘geschikt’ of ‘zeer geschikt’. 
Enkel kandidaten met de beoordeling ‘geschikt’ of ‘zeer geschikt’ worden als geslaagd beschouwd. 

9. Aanwerving - Wervingsreserve 

Na afloop van de volledige selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 
jaar. Alle geslaagde kandidaten die aan de aanwervingsvereisten voldoen, worden in de wervingsreserve 
opgenomen en gerangschikt volgens het behaalde resultaat. 

Er wordt voorzien in de onmiddellijke aanwerving van 1 kandidaat voor voltijdse tewerkstelling 
(38u./week) in contractueel verband voor onbepaalde duur. Kandidaten die niet onmiddellijk worden 
aangeworven, behouden hun plaats op de wervingsreserve voor de volledige duur ervan, tenzij ze zelf 
schriftelijk te kennen geven van elke aanstelling af te zien.  

Als de geselecteerde kandidaat wegens een opzeggingstermijn bij een andere werkgever of wegens een 
andere geldige reden niet onmiddellijk in dienst kan treden, stelt het college van burgemeester en 
schepenen de uiterlijke termijn voor indiensttreding vast. Het hoofd van het personeel stelt in onderling 
akkoord met het personeelslid, de concrete datum van indiensttreding vast. 
 

10.   Solliciteren 

Solliciteren kan tot uiterlijk op 28 april 2017 via: 

- aangetekende zending aan College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 8930 Menen 

- e-mail naar personeelsdienst@menen.be. Een ontvangstbevestiging wordt onmiddellijk teruggemaild 
en geldt als enigste bewijs. 

Kandidaturen worden pas als geldig beschouwd wanneer zij minstens de volgende zaken bevatten: 

 Ingevuld inschrijfformulier 
 Een uitgebreid CV waaruit duidelijk blijkt dat je aan de bijzondere aanwervingsvoorwaarden 

voldoet die vooropgesteld worden 
 Een kopie van het vereiste diploma 
 Een motivatiebrief 

Voor meer informatie kan u terecht bij Dirk Vergote, HR-verantwoordelijke personeelsdienst Stad Menen 
via T. 056 529 310 of personeelsdienst@menen.be.  


