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Functie 

Graadnaam: administratief medewerker Afdeling: interne beheers- en beleidszaken 

Functienaam: administratief medewerker HRM Dienst: HRM 

Functionele loopbaan: C1-C3 Functiefamilie: administratief uitvoerend 

 

Doel van de dienst 

De afdeling interne beheers- en beleidzaken bestaat uit de diensten HRM, beleid & GIS en beheer. De 
coördinatie van de front-office is binnen deze afdeling gesitueerd.  

Dienst HRM is verantwoordelijk voor het personeelsbeheer -en beleid van de gemeente en het OCMW. 
Dit behelst o.m. het administratief beheer van de personeelsgegevens (o.a. ziekte, verlof) en het 
uitwerken en opvolgen van het personeelsbeleid (o.a. vorming, evaluaties, personeelsstatuut).   

Plaats in de organisatie 

Werkt onder leiding van en rapporteert aan: hoofddeskundige (verantwoordelijke) interne beheers- 
en beleidszaken 

Voor kennisname 

Schrijf “voor kennisname”, vul datum en naam in en plaats uw handtekening 

 

 Personeelslid Direct leidinggevende 

“Voor kennisname”   

Datum   

Handtekening 
 

 
 

Naam   
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Kernresultaten 

Personeelsadministratie 

Instaan voor de opmaak en het opvolgen van de persoonlijke dossiers van de personeelsleden. 

Dit omhelst onder meer de volgende concrete taken: 

 onderhouden van contacten met de bedrijfsgeneeskundige dienst en organisatie 
van de medische onderzoeken, … 

 afhandelen van verschillende vergoedingen en documenten (maaltijdcheques, 
hospitalisatieverzekering, onregelmatige prestaties, vakantie- en eindejaarstoelage, 
vakbondspremie, fiscale fiches,…) 

 opmaken van diverse overeenkomsten en formulieren 

 bijhouden van het tijdsregistratiesysteem (verloven, afwezigheden, compensatie, 
rapportering, …) 

 opvolgen ziekteverzuim, arbeidsongevallen 

 opvolgen van funcioneringsgesprekken, evaluaties en doorschalingen 

 opvolgen personeelssubsidies 

 verzorgen van de briefwisseling inzake personeelszaken 

 nazicht facturen 

 opmaken en opvolgen van de RSZ- aangiften 

 organiseren, opzoeken en bijhouden van vormingen 

 uitleg geven aan het personeel inzake aanstellingen, verloven,… 

 opvolgen van de wetgeving inzake personeelsbeheer 

 afhandelen van de aanstellingen van het onderwijzend personeel 

 nazicht van de weddeberekeningen 

 personeel zoeken voor het meehelpen bij plaatselijke activiteiten en recepties 

 ingeven en opvolgen van de Dimona-dossiers 

 voorbereiden van de lonen, bijhouden van afwezigheden, opmaak van 
prestatiestaten, aangiftes van prestaties aan de weddecentrale 

 bijhouden van gegevens voor de pensioendossiers 

Loonadministratie 

De nodige gegevens verzamelen voor de uitbetaling van de lonen van de personeelsleden. 

Dit omhelst onder meer de volgende concrete taken: 

 doorsturen van de nodige gegevens naar het sociaal secretariaat ter verwerking van 
de loonsadministratie 

 verdelen van de loonstroken 
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 bijhouden van relevante registratiegegevens nodig voor het berekenen van de lonen 

 informeren van het personeelslid over zijn loon 

Archief 

Verzorgen en up to date houden van het archief van de dienst 

Dit omhelst onder meer de volgende concrete taken: 

 bijwerken van de aanvullingen in de documentatie 

 bijhouden van eventuele lijsten hieromtrent 

 ordening en klassering van het archief van de dienst 

 uitvoeren van opzoekingen 

 bijwerken van het klassement op de personeelsdienst 

 wegbergen van afgehandelde dossiers 

Interne communicatie 

Instaan voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de dienstverantwoordelijke, de 
andere diensten en het bestuur. 

Doel: zorgen dat iedereen toegang heeft tot de informatie die noodzakelijk is om zijn taak optimaal te 
kunnen realiseren 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 meewerken aan een optimaal interne communicatie binnen de dienst 

 waken over een optimale interne communicatie binnen de dienst 

 informeren van de medewerkers van de eigen dienst over het strategisch beleid, 
veranderingsprocessen 

 organiseren en opvolgen van intern overleg 

 informeren van de leden van het managementteam over de projecten en 
werkzaamheden van de dienst 

 zorgen voor een optimale communicatie met de functioneel bevoegde schepen 

 signaleren van noden, behoeften en tekorten vastgesteld tijdens het werken met de 
diverse diensten en medewerkers 

Wetgeving en regelgeving 

Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang 
voor de dienst. 

Doel: de dienst voorzien van de nodige kennis voor het uitvoeren van de taken 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

 de nodige vakkennis opdoen en de opgedane kennis integreren in de werking van 
de organisatie 



   

Functiekaart 

CC Consult 20 juni 2017 pagina 4 van 6 

 wetgeving en regelgeving kunnen toepassen 

 vakgerichte informatie raadplegen 

 

Verruimende bepaling: op vraag van de direct leidinggevende verricht de medewerker ondersteunende 
taken van de eigen dienst of van andere diensten. 
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Functieprofiel 

De definities en gradaties van de technische en gedragscompetenties worden ter beschikking gesteld 
in de competentiegids. Per competentie worden 3 gradaties onderscheiden.  Een hogere gradatie 
impliceert steeds dat de lagere gradatie ook is verworven. 

Technische Competenties 

 Gradatie 

Cluster Competentie 

elem
e

n
tair 

vo
ld

o
en

d
e

 

gro
n

d
ig 

PC-vaardigheden Presentaties (PowerPoint) X   

Rekenbladen (Excel) X X  

Software eigen aan de functie X X  

Tekstverwerking (Word) X X  

Werking en werkmiddelen Projectmatig werken X   

Procedures en procesbeheer X   

Werking van de organisatie X X  

Werkmiddelen  X X  

Wetgeving en regelgeving Wetgeving (gemeente) X X  

Wetgeving (functie) X X  

Management en beleid Communicatiemanagement X   

Strategisch management X   

Financieel management X   
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Gedragscompetenties 

 Gradatie 

Cluster Competentie 

grad
atie 1

 

grad
atie 2

 

grad
atie 3

 

Informatieverwerkend 
gedrag 

Flexibiliteit  X X  

Kwaliteit en accuraatheid  X X  

Organisatieverbondenheid  X X  

Interactief gedrag Mondelinge communicatie  X X  

Schriftelijke communicatie  X X  

Teamwerk en samenwerken X   

Persoonsgebonden gedrag Integriteit  X X X 

Resultaatgerichtheid X   

Stressbestendigheid X X  

Probleemoplossend gedrag Klantgerichtheid  X X X 

 


