
 
 

        Werft aan! 
 

een administratief medewerker toerisme en evenementen met 
voltijdse prestaties (C1-C3) in contractueel verband voor onbepaalde 

duur 
 

er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van drie jaar 
 
 
 
Taakomschrijving 
Administratieve ondersteuning van de dienst toerisme en evenementen en algemeen 
secretariaatswerk 
 
Voorwaarden 

 je bent in het bezit van diploma van het hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld 

 ook laatstejaarsscholieren en studenten kunnen hun kandidatuur indienen indien ze een 
studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum 5 
maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma  
Het bewijs dat ze aan de diplomavereisten voldoen, wordt geleverd uiterlijk op de datum van 
de aanstelling bij het bestuur 

 je slaagt voor de selectieproeven  

 je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.  
Dit moet blijken uit een recent uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd wordt nadat de 
kandidaat slaagde voor de selectieproeven.  Als hierop ongunstige vermeldingen voorkomen 
mag je dit schriftelijk toelichten. 

 je geniet de burgerlijke en politieke rechten 

 je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de 
wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk  

 
Ons aanbod 

 een boeiende job in een aangename werksfeer 

 een interessante verlofregeling (33 vakantiedagen aangevuld met 14 feestdagen) 

 extralegale voordelen: 
- maaltijdcheques met een zichtwaarde van 8 euro 
- een gratis hospitalisatieverzekering 
- een fietsvergoeding 
- gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer) 

 aangepaste vorming en opleiding 

 nuttige relevante ervaring uit privé-sector of als zelfstandige kan voor maximum 10 jaar 
geldelijke anciënniteit meetellen; ervaring uit de openbare sector wordt onbeperkt in 
rekening gebracht 

 het minimum brutomaandloon (geïndexeerd) bedraagt 1 927,37euro   
 
 



Selectieproeven 
De selectie gebeurt aan de hand van een schriftelijk gedeelte, dat doorgaat op dinsdag 21 april 2020 
en een mondeling gedeelte, dat doorgaat op donderdag 7 mei 2020. 
 
Solliciteren  
Gebeurt aan de hand van het verplichte inschrijvingsformulier dat je samen met de gevraagde 
documenten (zie inschrijvingsformulier) bezorgt 

- via mail: jobs@deinze.be 
- per post: Het college van burgemeester en schepenen, Brielstraat 2, 9800 Deinze 
- tegen ontvangstbewijs op de dienst HRM, DC Leiespiegel – 4e verdieping  

 
uiterlijk tegen vrijdag 10 april 2020. 
 
De beoordeling van de kandidaturen gebeurt op basis van een screening van de CV’s en gaat iedere 
selectietechniek vooraf. Onvolledige kandidaturen worden niet weerhouden.  
 
Je kan deze vacature ook raadplegen op www.deinze.be/vacatures 
 
 
Je gegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden in de databestanden van de stad Deinze, 
rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen en de archiefwet.   
Stad Deinze verwerkt je gegevens conform de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR).  Meer 
informatie is terug te vinden in onze privacyverklaring op www.deinze.be/privacy. 
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FUNCTIEBESCHRIJVING EN GEWENST PROFIEL 

 
 
 
 
 
1. FUNCTIEBENAMING      
 

Naam van de functie    Administratief medewerker  
 

Cluster Stadsbeleving 
       Toerisme en evenementen 
 

Niveau/rang     C1-C3 
 

Graad      Administratief 
  
 
2. DOEL VAN DE FUNCTIE 
 
Administratieve ondersteuning van de dienst toerisme en evenementen en algemeen 
secretariaatswerk 
 
3. KERNRESULTAATGEBIEDEN 
 

 Meewerken bij het organiseren en uitwerken van diverse activiteiten (éénmalige 
evenementen, VIP-arrangementen, boottochten, jaarlijkse uitstap personeel, streek- en 
hoeveproducten,…) 

 Inspelen op andere evenementen, georganiseerd door andere diensten en/of uit de private 
sector 

 Uitwerken van dagarrangementen met een stimulans naar de publieke en private sector toe 

 Instaan voor de administratieve ondersteuning en medewerking bij de afhandeling van 
diverse dossiers met betrekking tot toerisme 

 Eerste aanspreekpunt voor toeristische informatie en vragen allerhande 

 Verzorgen van digitale media (website, Facebook, Instagram,…) 

 Correct informeren van burgers over toeristische informatie en vragen allerhande 

 Bijhouden stockbeheer diverse brochures en promotieartikelen 

 Up-to-date houden van informatie(be)stand(en) 

 Voeren van promotie voor stad en Leiestreek op diverse vakbeurzen en manifestaties 

 Belast met de inning van de geringe dagontvangsten 

 Algemene administratieve ondersteuning 

 Actief participeren aan teamvergaderingen 

 Rapporteren aan leidinggevende  



 
 

4. COMPETENTIEPROFIEL 

4.1. Kerncompetenties 

 
 A) beleidsgerelateerde competenties: 

- kwaliteitsvol werken 
- zelfstandig werken 
- correct en nauwkeurig werken 

 
B) interactie gerelateerde competenties: 

- klantvriendelijk handelen 
- mondeling communiceren 

 
C) persoonsgerelateerde competenties: 

- integer zijn 
- leervermogen en zichzelf ontwikkelen 

4.2. Aanvullende competenties 

 
 A) beleidsgerelateerde competenties: 

- ordevol en net werken 
- planmatig werken 

 
B) interactie gerelateerde competenties: 

- schriftelijk communiceren 
 

C) persoonsgerelateerde competenties: 
- inzet en motivatie tonen 
- stressbestendig zijn 
- flexibel zijn 
- zich inleven 

 
 
5. VERRUIMENDE BEPALINGEN 
 

 bereidheid tot onderlinge vervanging van afwezige collega’s, indien mogelijk in onderlinge 
afspraak of op verzoek van de leidinggevende 

 bereidheid om te werken op onregelmatige tijdstippen (avond- en/of weekendwerk) 

 in geval van noodzaak en op verzoek van de leidinggevende: bereidheid tot het werken op 
een andere plaats dan de normale werkplaats (o.m. n.a.v. de door de stad georganiseerde 
activiteiten) 

 
6. FUNCTIESPECIFIEKE KENNIS 
 

 kan geschreven informatie lezen en begrijpen 

 wetgeving eigen de dienst/organisatie 

 kan voldoende werken met PC en andere communicatietechnologie 

 communicatieve vaardigheden 



 
 
 
 
 

VOORWAARDEN EN SELECTIE 

 
 
 
 
 

SPECIFIEKE AANWERVINGSVOORWAARDEN 

 
Houder zijn van een diploma van het hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld 
 
Slagen voor een niet-vergelijkend examen (het vast bureau stelt uit de lijst van de geslaagde 
kandidaten de meest geschikte kandidaat aan op basis van de rangschikking en een vergelijking van 
de titels en verdiensten voor de betrekking) 
 
 

SELECTIEPROGRAMMA 

 
 
Schriftelijk gedeelte (100 punten) 
Hierbij kan de wetgeving worden bevraagd, kan een informaticatest worden voorzien, kunnen 
casestudies gebruikt worden,… 
 
 
Mondeling gedeelte (100 punten) 
Deze techniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de 
vereiste competenties op basis van de functiebeschrijving, alsook van de motivatie, de 
persoonlijkheid, de werkervaring, de vakkennis en de interesse voor het werkveld.  De geselecteerde 
competenties worden grondig bevraagd.   
Er kan teruggekoppeld worden naar de thuisopdracht, schriftelijk of praktisch gedeelte. 
 
 
Beoordeling van de selectiegedeelten 
De selectietechnieken, met uitzondering van het preselectiegesprek en het assessmentgedeelte, 
worden steeds op 100 punten gequoteerd.   
 
Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat voor elke selectietechniek, met uitzondering van het 
preselectiegesprek en het assessmentgedeelte, 60 % van de punten behalen. 
 



Het preselectiegesprek en het assessmentgedeelte zijn beschrijvend en eliminerend en resulteren in 
geschikt/niet geschikt. 
 
Op elk selectiegedeelte wordt geëlimineerd. 
 
 

SELECTIECOMMISSIE 

 
De selectiecommissie bestaat uitsluitend uit deskundigen. 
 
De selectiecommissie bestaat uit ten minste drie leden. 
 
Ten minste een derde van de leden zijn deskundigen die extern zijn aan het eigen gemeentebestuur. 
 
De selectiecommissie bestaat bij voorkeur uit leden van verschillende geslacht.  
 
Het assessmentgedeelte wordt afgenomen door een selectiebureau of door een persoon die daartoe 
bevoegd is. 
 
De leden van de gemeente- /OCMW-raad en van het college van burgemeester en schepenen/vast 
bureau kunnen geen lid zijn van een selectiecommissie in een selectieprocedure voor het eigen 
bestuur. 
 
Bij afloop van de selectieactiviteiten beraadslaagt de selectiecommissie voltallig over het 
eindresultaat en het eindverslag van de kandidaten. 

  



 
 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Administratief medewerker toerisme en evenementen 

 

 

  Aan het college van burgemeester en 
  schepenen 
  Brielstraat 2 
  9800 Deinze 
 
 
Naam/voornamen …………………………………………………………….. 
 
Straat/nummer …………………………………………………………….. 
 
Gemeente/postnummer …………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer …………………………………………………………….. 
 
E-mail  …………………………………………………………….. 
 
Ondergetekende verklaart hierbij door de stad Deinze in het bezit te zijn gesteld en kennis te hebben 
genomen van de algemene en bijzondere voorwaarden, het selectieprogramma en de 
functiebeschrijving van de functie waarvoor hij/zij zich kandidaat stelt.    
 
Voor het verdere verloop van de selectieprocedure wens ik op de hoogte gebracht te worden: 
 

o per post 
o via e-mail 

 
 

Inschrijven doe je, door dit ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier, samen met volgende 
documenten 

o een sollicitatiebrief 
o C.V. met pasfoto  
o kopie diploma 

 
uiterlijk tegen vrijdag 10 april 2020 te bezorgen per post, via mail, tegen ontvangstbewijs. 
 
 
Naam, datum en handtekening 
 
 



 
 
 

VERKLARING COMPETENTIES 

 

 

 

 
Competenties definiëren we als observeerbare eigenschappen onder de vorm van kennis, kunde of 
gedragsvaardigheid, die bijdragen tot het succesvol functioneren in een specifieke rol of functie.  We 
onderscheiden hierbij drie groepen competenties, met name de taakgerelateerde competenties, de 
interactiegerelateerde competenties en de persoonsgebonden competenties.   
 
1.  KWALITEITSVOL WERKEN 

 
- Levert werk af dat aan de kwaliteitsvereisten voldoet 
- Stelt hoge eisen aan de uitvoering of de afwerking van het werk 
- Zoekt naar manieren om de werkmethodes te verbeteren 

 
2.  ZELFSTANDIG WERKEN 

 
- Kan met de nodige instructies aan de slag 
- Kan bij afwezigheid van de verantwoordelijke verder werken 
- Ziet zelf werk en neemt initiatief wanneer nodig 
- Houdt rekening met de beschikbare tijd en met de taken die nog moeten uitgevoerd worden 

 
3. CORRECT EN NAUWKEURIG WERKEN 
 

- Controleert regelmatig het eigen werk 
- Werkt volgens bestaande procedures 
- Is stipt in het nakomen van afspraken 
- Heeft oog voor detail 
- Is aandachtig en werkt geconcentreerd 
- Stuurt zichzelf bij indien er fouten optreden 

 
4. KLANTVRIENDELIJK HANDELEN 
 

- Is vriendelijk, beleefd en behulpzaam naar de klanten toe 
- Luistert naar de klant 
- Stelt de juiste vragen 
- Zoekt uit wat de klant wilt 
- Geeft correcte informatie of verwijst door naar de juiste persoon of dienst 
- Neemt een gepaste houding aan tegenover de klant 

 
 

 



5. MONDELING COMMUNICEREN 
 
- Communiceert open en direct met collega’s en leidinggevenden 
- Hanteert een duidelijke en verstaanbare taal 
- Stemt woordgebruik af op de luisteraar 
- Kan de zaken vlot en gestructureerd verwoorden 
- Kan anderen overtuigen wanneer nodig  

 
6. INTEGER ZIJN 
 

- Gaat discreet om met vertrouwelijke info 
- Geeft enkel informatie die gegeven mag worden 
- Is eerlijk 
- Behandelt iedereen op een gelijkwaardige manier 
- Toont gedrag dat past binnen de gangbare waarden en normen 

 
7. LEERVERMOGEN EN ZICHZELF ONTWIKKELEN 
 

- Past nieuw verworven kennis toe in eigen werksituaties 
- Vervalt niet in dezelfde fouten 
- Staat open voor vernieuwing en verandering 
- Houdt kennis op peil en is bereid tot het volgen van opleiding 
- Heeft interesse voor het vakgebied 
- Vraagt naar feedback 

 
8. ORDEVOL EN NET WERKEN 
 

- Houdt de werkomgeving en het materiaal net 
- Voert het werk netjes uit 
- Bergt documenten, gereedschappen en materialen op de juiste plek en kan ze ook snel terug 

vinden 
- Behandelt het materiaal met zorg 
- Bouwt tijdens het werk momenten in om gereedschappen, materialen en documenten 

(opnieuw) te ordenen 
 
9. PLANMATIG WERKEN 
 

- Bepaalt de juiste prioriteiten in het werk 
- Houdt zich aan de vooropgestelde planning of het werkrooster (planning volgen, wat in 

welke volgorde) 
- Past de planning aan naargelang de omstandigheden 
- Kan het eigen werk plannen indien nodig 
 

10. SCHRIFTELIJK COMMUNICEREN 
 

- Hanteert een correct en eenvoudig taalgebruik 
- Stemt boodschappen af op de doelgroep 
- Stelt teksten of documenten zodanig op dat ze aantrekkelijk en vlot leesbaar zijn 
- Stelt documenten gestructureerd op 

 
 
 



11. INZET EN MOTIVATIE TONEN 
 

- Voert het werk met enthousiasme en gedrevenheid uit 
- Stelt zich positief op 
- Staat open voor vragen en taken die op zich afkomen 
- Gaat er voor om de taken uit te voeren 
- Durft verantwoordelijkheid te nemen 

 
12. STRESSBESTENDIG ZIJN 
 

- Blijft rustig en werkt door onder druk of ondanks tegenslagen 
- Kan aandacht verdelen onder verschillende taken 
- Kan de rust behouden bij zichzelf en bij de groep 
- Is consequent in het omgaan met personen, ook onder tijdsdruk 

 
13.  FLEXIBEL ZIJN 

 
- Kan goed omgaan met verschillende mensen 
- Kan soepel inspelen op verschillende vragen 
- Aanvaardt wijziging in planning ook op het laatste moment 
- Is bereid extra opdrachten uit te voeren of mee te helpen uitvoeren (taken die niet tot het 

eigen takenpakket behoren) 
- Is bereid langer door te werken of op onregelmatige tijdstippen te werken indien nodig 

 
14. ZICH INLEVEN 
 

- Is bereid te luisteren naar de anderen 
- Stelt zich begripvol op 
- Verplaatst zich in de situatie van een ander 
- Staat open voor opmerkingen van anderen 

 
 


