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Voorstelling gemeente Wortegem-Petegem 

Elsegem, Moregem, Petegem, Wortegem en het grootste deel van het vroegere Ooike vormen 
vandaag samen Wortegem-Petegem. Een Oost-Vlaamse gemeente op de rand met de provincie 
West-Vlaanderen. Deel uitmakend van de toeristische regio Vlaamse Ardennen verklapt het groene, 
landelijke en heuvelachtige karakter van Wortegem-Petegem.  
 
Gekneld tussen Oudenaarde, de linker Scheldeoever, West-Vlaanderen en de heuvelkam waartegen 
aan de overkant Kruishoutem aanleunt ligt een gemeente vol golvende, vruchtbare kouters die 
tevens ruimte biedt voor economie en bijhorende bedrijven zonder de landelijkheid aan te tasten.  
 
Met dank aan het rustige en landelijke karakter vormt de gemeente Wortegem-Petegem de ideale 

uitvalbasis voor sport, ontspanning en vrije tijd. 

Bekijk ook zeker de website: www.wortegem-petegem.be 

 

Wij zijn momenteel op zoek naar een Stafmedewerker juridische en sociale zaken  (m/v/x).  

Hieronder kan je informatie terugvinden over wat van jou de geknipte kandidaat maakt, wat je kan en 

mag verwachten, welke stappen je dient te doorlopen en hoe je kan solliciteren.  
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De plaats van de functie  

 

De stafmedewerker werkt onder de rechtstreekse leiding van de algemeen directeur en rapporteert 

hieraan.  

 

Voorstelling functie 

 

1. Functiebenaming: Stafmedewerker 

 

Afdeling   / 

Dienst Juridische en sociale zaken 

Niveau/rang  Niveau A rang Av  

Salarisschaal  A1a-A2a 

Graad   Administratief 

 

Doel van de functie 

De stafmedewerker ondersteunt de algemeen directeur en het managementteam bij het 

organisatiebeheer en de beleidsadministratie van het geïntegreerde gemeente-OCMW in al zijn 

facetten. 

Hij/zij staat mede in voor een kwaliteitsvolle beleidsvoorbereiding, - uitvoering en -evaluatie ten 

behoeve van het bestuur. Hij/zij werkt mee aan een kwalitatieve en professionele ontwikkeling van de 

organisatie. 

Hij/zij geeft leiding aan de personeelsleden van de dienst ‘Burger en welzijn’ en is verantwoordelijke 

voor de sociale dienst van het OCMW. 

In afwezigheid of bij verhindering van de algemeen directeur treedt hij/zij op als waarnemend 

algemeen directeur. 

 

Resultaatsgebieden 

 Juridisch-administratieve ondersteuning voor de verschillende gemeente- en OCMW-

diensten; 
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 Leiding geven aan de personeelsleden van de dienst ‘Burger en Welzijn’ en verantwoordelijke 

voor de sociale dienst van het OCMW; 

o Eindverantwoordelijkheid m.b.t. de operationele taakuitvoering van de dienst; 

o Maatschappelijk werkers stimuleren en faciliteren in een multidisciplinaire aanpak van 

cliëntdossiers; 

o Eindverantwoordelijkheid opnemen in functie van rapportering, verslaggeving en 

briefwisseling met betrekking tot beslissingen BCSD;  

 Dossiers op juridisch niveau voorbereiden voor de algemeen directeur; 

 Bijstaan van de algemeen directeur bij de uitvoering van zijn taken en verantwoordelijkheden; 

 Regelmatig overleg met de algemeen directeur; 

 Voorbereiden van dossiers voor de algemeen directeur van het college van burgemeester en 

schepenen/vast bureau en de gemeente-/OCMW-raad; 

 Opvolgen, kunnen interpreteren en toepassen van relevante regelgeving voor de dienst; 

 Als lid en vaste secretaris van het gemeenschappelijk managementteam: deelnemen, 

voorbereiden en opvolgen van de taken en opdrachten van het managementteam; 

 Opzetten en beheren van een systeem van organisatiebeheersing en interne controle: 

o ondersteunen en organiseren van de organisatiebeheersing; organiseren van 

zelfevaluatie, interne audits, … en op basis daarvan verbeterplannen formuleren; 

o ondersteunen van de analyse, verbetering, modellering, opvolging, … van processen; 

o voorbereiden externe audit ABB; 

 Mede-opvolgen van personeelsbeleid: regelgeving, personeelsbehoeftenplan, deontologische 

code, rechtspositieregeling,…; 

 Coördinatie van het klachtenmanagement; 

 Uitwerken en opvolgen van allerhande (dienstoverschrijdende) dossiers en  projecten; 

 Zich flexibel opstellen i.f.v. de vereisten van het werk; 

 Plichtbewust en vriendelijk zijn, correct handelen. 

 

 

Verruimende bepaling:  

Het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s van andere diensten op vraag van de algemeen 

directeur. 

 

Opmerking:  

Het is de bedoeling om:  

 via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie 
 de belangrijkste taken aan te halen 

 

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken 

omvatten opgedragen door de algemeen directeur en die niet in deze lijst zijn opgesomd 
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Functieprofiel 

 

 

Competentievereisten 

 Klantgerichtheid (kerncompetentie) 
 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben (kerncompetentie) 
 Teams vormen en richting geven 
 Coachen  
 Netwerken opbouwen en onderhouden 
 Overtuigen 
 Beleidsparameters bepalen 
 Zin voor ondernemen 
 Changemanagement 
 Scorend vermogen 

 

Kennisvereisten 

 Grondige kennis van de basiswetgeving op het niveau van het bestuur (decreet lokaal bestuur, 
wetgeving openbaarheid van bestuur, wetgeving overheidsopdrachten, …) 

 Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling 
 Grondige kennis van moderne managementtechnieken 
 Grondige kennis van de software van de afdeling 
 Grondige sectorkennis 
 Kennis van de werking van het bestuur in zijn geheel 

 

Vaardigheden 

 Leidinggevende en management kwaliteiten 
 Schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden. 
 Administratieve vaardigheden. 
 Sterk analytisch en synthese vermogen. 
 Kunnen organiseren, plannen en delegeren 
 Correcte en systematische aanpak 
 Tact, discretie en respect voor het beroepsgeheim 
 Logisch denkvermogen 
 Probleemsituaties zelfstandig kunnen oplossen 
 Wetten, reglementen en voorschriften zich snel eigen kunnen maken en juist kunnen 

interpreteren 
 In teamverband en onder hiërarchie kunnen werken 
 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van de gehele gemeentelijke administratie 
 Kunnen omgaan met personeel en mandatarissen 
 Bereidheid om zich permanent bij te scholen en openstaan voor verandering 
 Klantvriendelijk 
 Enthousiasme en betrokkenheid bij de werking van de gemeente 
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 Beschikken over de nodige flexibiliteit 
 Professionele ingesteldheid  
 Zin voor nauwkeurigheid, orde en stiptheid 

 

Gedragsvereisten 

 Loyauteit 
 Altruïsme 
 Betrouwbaarheid 
 Emotionele weerstand 
 Stressbestendigheid 
 Integriteit 
 Waarden 
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Aanbod 

 

1. Je salaris 

Het salaris bij een openbaar bestuur ligt op voorhand vast. Er wordt rekening gehouden met 

barema’s. Je kan hierover dus niet onderhandelen. Het bestuur houdt wel rekening met de ervaring 

die je reeds hebt opgedaan bij een vorige werkgever, indien deze relevant is voor deze job. 

 

 

Je bruto beginsalaris (zonder relevante anciënniteit, in een voltijdse functie - geïndexeerd) bedraagt 

3.108 euro bruto per maand. 

 
Hieronder vind je de loonschalen terug voor een functie op niveau A1a-A2a: 

 

Salarisschalen A1a A1b A2a 

Minimum 3.108 3.286 3.421 

Maximum 4.836 5.014 5.149 

0 3.108 3.286 3.421 

1 3.215 3.385 3.527 

2 3.321 3.492 3.634 

3 3.421 3.599 3.741 

4 3.421 3.599 3.741 

5 3.421 3.599 3.741 

6 3.634 3.812 3.954 

7 3.634 3.812 3.954 

8 3.634 3.812 3.954 

9 3.848 4.025 4.168 

10 3.848 4.025 4.168 

11 3.848 4.025 4.168 

12 4.061 4.232 4.374 

13 4.061 4.232 4.374 

14 4.061 4.232 4.374 

15 4.267 4.445 4.587 

16 4.267 4.445 4.587 

17 4.267 4.445 4.587 

18 4.480 4.658 4.801 

19 4.480 4.658 4.801 

20 4.480 4.658 4.801 

21 4.658 4.836 4.978 

22 4.658 4.836 4.978 

23 4.658 4.836 4.978 

24 4.836 5.014 5.149 
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Naast dit loon zijn er ook nog enkele extra legale voordelen: 

 

 maaltijdcheques (7 euro) 

 hospitalisatieverzekering 

 fietsvergoeding of tussenkomst openbaar vervoer 

 gunstige verlofregeling 

 

 
Aanwervingvoorwaarden 

 
Om in aanmerking te komen voor de betrekking moet je minstens 18 jaar oud zijn op de datum van 
het afsluiten van de kandidaturen. 
 
Houder zijn van een licentiaat- of masterdiploma in één van volgende richtingen: economie, 
toegepaste economie, handelswetenschappen, rechten, politieke wetenschappen, administratieve 
wetenschappen, notariaat.  
 
Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert. 

Voldoen aan de nationaliteitsvereiste. Onderdaan zijn van één van volgende landen: België, Cyprus, 

Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, 

Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, 

Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, VK, Zweden, Zwitserland 

Voldoen aan de vereiste taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in 

bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.  

De burgerlijke en politieke rechten genieten. 

Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving 

betreffende het welzijn van de werknemers op het werk. 

 
Bovendien moet je nog slagen voor een aanwervingsexamen.  
Hieronder vind je hieromtrent meer informatie. 
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Aanwervingsprocedure 

 
Binnen een openbaar bestuur is er meer nodig dan enkel een sollicitatieproef om je te mogen 
verwelkomen als collega. We zijn ertoe verplicht bepaalde voorgeschreven procedures te volgen.  
 
Indien je in deze functie je droomjob ziet, moet je slagen voor een aanwervingsexamen. Het examen 
bestaat uit een aantal vaste onderdelen, die we hierna nog in detail weergeven.  
 
 
Welke fases dien je te doorlopen?  
 

1. Het indienen van je kandidatuur 

Wil je in aanmerking komen voor de functie, dan kan je op twee manieren solliciteren: 

 Online via : https://www.jobsolutions.be/register/3560    OF 

 Per post: T.a.v. Julie Morbée, Kokerstraat 2a, 9750 Zingem 

 

Of je nu online of per post solliciteert, wij dienen volgende documenten te ontvangen van jou: 

 CV  

 Motivatiebrief 

 Een kopie van het gevraagde diploma 

 Een recent kopie van je uittreksel uit het strafregister (<3maand) 

 Een kopie van je identiteitskaart 

 

Daarnaast dien je je kandidatuur te stellen voor de uiterste inschrijvingsdatum: 02-04-2019 

Je dient dus uiterlijk op deze datum het bewijs te leveren dat je voldoet aan de 

aanwervingsvoorwaarden.  

 

Je kandidatuur dient door de post afgestempeld te zijn op  02-04-2019. 

Stuur je je gegevens online door, dan telt de datum van de e-sollicitatie.  

 

Achteraan deze bundel vind je enerzijds het inschrijvingsformulier indien je via de post wenst 

te solliciteren en anderzijds meer info over hoe je online kan solliciteren. 

 
 

2. Beoordeling van de binnengekomen kandidaturen 

A&S Solutions bezorgt alle ontvangen informatie aan het schepencollege, die onmiddellijk aan de 

slag gaat na de uiterste datum van inschrijven. Zij beoordelen de binnengekomen kandidaturen 

en kijken bij deze beoordeling of je sollicitatie voldoet aan alle aanwervingsvoorwaarden.  

 

Om aan het aanwervingsexamen te mogen deelnemen, moet je op de dag van het afsluiten van 

de inschrijvingen voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden en aan de diplomavereisten.  
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3. Samenstelling selectiecommissie 

Voor het afnemen van het aanwervingsexamen wordt een selectiecommissie samengesteld.  
De selectiecommissie bestaat uitsluitend uit deskundigen, waarvan enkele extern aan het eigen 

bestuur, en bestaat uit ten minste vier leden.   

 

4. Het aanwervingsexamen 

Het aanwervingsexamen is bedoeld om te testen of je geschikt bent voor de functie.  
Het examen bestaat uit een aantal vaste onderdelen:  

 
Indien er meer dan 25 kandidaten toegelaten worden tot de selectieprocedure, voorziet het 
bestuur in een preselectieproef.  

De preselectieproef bestaat uit multiplechoicevragen op 100 punten met als doel de algemene 
ontwikkeling, vakkennis, … te toetsen. De vragen zijn gebaseerd op de functieomschrijving en de 
inhoud van de andere gedeelten van de desbetreffende selectieprocedure.  

 

De 15 hoogst gerangschikte kandidaten gaan, op voorwaarde dat zij minimaal 50% behalen, 
door naar het schriftelijk gedeelte. 

 

 
1. Het eerste examengedeelte bestaat uit een schriftelijk gedeelte (100 punten). Het schriftelijk 

examen bestaat uit een kennisproef gebaseerd op de kennisvereisten die in het functieprofiel 
en de taakomschrijving bepaald werden en uit een geïntegreerde gevalstudie waarbij de 
kandidaat wordt geconfronteerd met een staal van het uit te voeren werk en waarbij 
analysevaardigheden, inzicht en kennis van de materie beoordeeld worden.  
      
Op het schriftelijke gedeelte dien je 60% van de punten te behalen en voor elke proef minstens 

50% van de punten.  
Bvb: proef 1 (25/100) – proef 2 (75/100): je bent geslaagd indien je op proef 1 minstens 12,5/25 haalt, op proef 2 

minstens 37,5/75 haalt en in totaal minstens 60/100 haalt. 

 
2. Indien je geslaagd bent voor het schriftelijk gedeelte, word je uitgenodigd voor een 

psychotechnisch gedeelte waarin de algemene intelligentie, het leervermogen, de 
persoonlijkheid en de leidinggevende capaciteiten getoetst worden.  
 
Op het psychotechnisch gedeelte dien je de beoordeling ‘geschikt’ te bekomen.  
 

3. Indien je geslaagd bent voor het psychotechnisch gedeelte, word je uitgenodigd voor een 
mondeling gedeelte (100 punten).  
      
Op het mondelinge gedeelte dien je 60% van de punten te behalen en voor elke proef minstens 

50% van de punten.  
Bvb: proef 1 (25/100) – proef 2 (75/100): je bent geslaagd indien je op proef 1 minstens 12,5/25 haalt, op proef 2 

minstens 37,5/75 haalt en in totaal minstens 60/100 haalt. 
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Na 09-04-2019 ontvang je van ons een formele brief indien je kandidatuur werd 

goedgekeurd. Samen met deze brief ontvang je tevens een e-mail, waarin je de data, locaties 

en de eventuele leerstof die relevant is voor de examengedeeltes kan terugvinden. 

 

Mogen wij vragen om steeds te replyen op de oproepingsmail en te bevestigen dat u deze 

ontvangen heeft?   

 

5. Timing 

De uiterste inschrijvingsdatum werd vastgelegd op 02/04/2019. Tot die datum kan je je kandidaat 

stellen voor de functie. Dit betekent dat je ten laatste op die dag een kopie van je diploma, 

identiteitskaart en uittreksel van het strafregister dient in te dienen en dat wij in het bezit dienen 

te zijn van je CV en motivatiebrief.  

 

6. De aanstelling 

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de aanstelling van de meest geschikte 

kandidaat die slaagde voor alle selectieonderdelen en het hoogst aantal punten behaalde.  

 

7. De wervingsreserve 

Ben je wel geslaagd voor alle proeven, maar heb je jammer genoeg naast de functie gegrepen, dan 

word je toch opgenomen in de wervingsreserve, die geldig is voor 3 jaar. Dit betekent dat, indien 

het bestuur de functie binnen de 3 jaar na de invulling om één of andere reden opnieuw open 

verklaart, deze kan putten uit de kandidaten die opgenomen zijn in de wervingsreserve. 

 

8. Nog inlichtingen nodig?  

We hopen dat je een goed beeld hebt gekregen van onze gemeente, organisatie, de functie en de 

te doorlopen stappen. Wens je nog meer informatie, dan kan je je tijdens de kantooruren steeds 

wenden tot A&S Solutions, die de organisatie van deze procedure volledig op zich neemt. Jouw 

contactpersoon daar is Julie Morbée en is bereikbaar via 09/389.69.97 of via julie@assolutions.be.  

 

 

Is alles duidelijk, gebruik dan het volgende formulier om je kandidatuur te stellen via de post. 

Verkies je de online weg, dan kan dat via: https://www.jobsolutions.be/register/3560 
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ONLINE SOLLICITEREN 

 
Solliciteren online kan tot uiterlijk 02/04/2019 via het inschrijvingsformulier op onze website (datum 
e-sollicitatie telt): 
 
 
TIP:  

 Voorzie een digitale kopie (Word document, PDF, scan, …) van de documenten die vereist 
zijn voor uw sollicitatie . 

 
 
 
STAP 1:  
Surf naar de website www.assolutions.be/jobs 
 
STAP 2:  
Zoek en klik op de job waarvoor u wil solliciteren. 
 
 
 
 
STAP 3: 
Klik op  “Solliciteer nu”. 
 
 
 
 
 
STAP 4: 
U komt in de inschrijvingstool terecht, volg de 
instructies en klik tenslotte op “Sollicitatie 
indienen”. 
 
 
 
 
 
 
 
STAP 5 
U krijgt een bevestigingsmail. 
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SOLLICITEREN VIA DE POST 

Inschrijvingsformulier 
Selectieprocedure 

Stafmedewerker juridische en sociale zaken 
 

Naam / voornamen:  

Straat / nummer:  

Gemeente / postnummer:  

Telefoonnummer :  

E-mail:  

 
Ondergetekende stelt zich kandidaat voor het examen van: 
 
□ Stafmedewerker |statutair | voltijds | A1a-A2a 
 
Ondergetekende verklaart hierbij door A&S Solutions in het bezit te zijn gesteld en kennis te hebben 
genomen van de toelatingsvoorwaarden, de algemene en de bijzondere wervingsvoorwaarden, de 
wervingsprocedure, de wervingsexamens, selectieprogramma’s, beoordeling, commissies en de 
functieomschrijving van de functie waarvoor hij/zij zich kandidaat wenst te stellen. Tevens verklaart 
de kandida(a)t(e)) over zijn/haar politieke- en burgerrechten te beschikken. 
 
 
Naam, datum en handtekening 
 
De inschrijving dient voorzien te zijn van volgende documenten: 

 Een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier  

 Een gemotiveerde sollicitatiebrief 

 Een curriculum vitae 

 Een kopie van het gevraagde diploma  

 Een kopie van een recent uittreksel uit het strafregister 

 Een kopie van uw identiteitskaart 

 
Gelieve deze documenten vast te hechten aan dit inschrijvingsformulier en aan te kruisen welke 
documenten wij in bijlage kunnen terugvinden. 
 
Solliciteren per post kan via het inschrijvingsformulier tot uiterlijk 02/04/2019 (datum poststempel of 
e-sollicitatie telt) op het adres van ons selectiekantoor A&S Solutions, t.a.v. Julie Morbée, A&S 
Solutions, Kokerstraat 2A, 9750 Zingem. 
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