
Functieomschrijving Gemeente Zelzate 

Administratief Medewerker Ruimte en Wonen – Milieu en Klimaat 

Departement/afdeling/dienst Dienst Ruimte en wonen – Milieu en Klimaat 

Directe leidinggevende Diensthoofd Ruimte en wonen – Milieu en Klimaat 

Niveau & rang Niveau C, rang Cv 

Type functie administratief 

Salarisschaal C1-C3 

 

Hoofddoel van de functie 

 

De administratief medewerker zal ondersteunend werken voor alle domeinen van de dienst 

en hierdoor het functioneren van de dienst optimaliseren.  Je staat via een efficiënte en 

klantgerichte houding garant voor een adequate informatieverstrekking aan burgers, 

alsook voor de administratieve uitvoering, opvolging en afhandeling van dossiers. 

Je draagt bij tot een positief imago van de dienst en het Lokaal bestuur in het algemeen. 

 

  



Resultaatsgebieden 

 

Informeren, helpen en begeleiden van de (interne/externe) klant met het oog op een correcte 

en klantvriendelijke dienstverlening  

Dit omvat onder meer volgende taken: 

➢ Onthalen van de klant op een vriendelijke en gepaste manier 

➢ Geven van inlichtingen 

➢ Doorverwijzen van de klant indien nodig 

➢ Meedenken naar klantgerichte oplossingen binnen de geldende regels en 

procedures 

➢ Afleveren van de vereiste documenten 

➢ Ontvangen van documenten en nakijken op volledigheid 

➢ Opvolgen van de informatie die de klant opvraagt 

 

Instaan voor allerlei administratieve, praktische of logistieke taken zodat de werking van de 

dienst optimaal ondersteund wordt  

Dit omvat onder meer volgende taken: 

➢ Verzorgen van allerlei schriftelijke communicatie (brieven, mailing …) en 

mondelinge 

➢ communicatie (telefonie) 

➢ Instaan voor verzenden, verspreiden, klasseren, digitaliseren, archiveren en 

kopiëren 

➢ Ondersteunen in uitwerken en uitdenken van acties in kader van klimaat en milieu 

➢ Uitvoeren van administratieve taken binnen de domeinen ruimte, wonen, milieu en 

klimaat 

➢ Werken met de meest courante softwarepakketten en de softwarepakketten 

binnen de dienst 

 

 

Instaan voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale 

samenwerking en klantgerichte dienstverlening 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

➢ Constructief deelnemen aan het teamoverleg 

➢ Rapporteren aan de leidinggevende in verband met de taakuitvoering, de stand van 

➢ zaken inzake uitvoering van een project of opdracht … 

➢ Formuleren van suggesties of verbeterinitiatieven die kunnen bijdragen tot een 

➢ betere, klantgerichte dienstverlening 

➢ Signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten … die al dan niet direct met 

➢ de eigen taakuitvoering te maken hebben 

 

 

 



Opvolgen van de specifieke wetgeving met het oog op een actuele kennis en toepassing van de 

wetgeving 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

➢ Basiskennis zich eigen maken van de veranderende wetgeving binnen de 

verschillende domeinen 

➢ Signaleren van items waarover men meer kennis wenst te verwerven (opleidingen 

➢ intern of extern) 

➢ Delen van verworven kennis ter zake 

 

 

Verruimende bepaling :  

Het verrichten van ondersteunende taken en het vervangen van collega’s van de eigen 

dienst op vraag van het diensthoofd en van andere gemeentelijke diensten op vraag van 

de gemeentesecretaris na overleg met het diensthoofd. 

 

Functieprofiel 

Competentievereisten 

Kerncompetenties 

➢ Klantgerichtheid 

➢ Informatie verwerken en begrijpen 

➢ Omgaan met verandering 

Type- en niveau gerelateerde competenties 

➢ Kennis overdragen 

➢ Rapporteren 

➢ Analyseren 

➢ Objectieven stellen 

➢ Besluitvaardigheid 

➢ Betrokken zijn en kwalitatief handelen 

Kennisvereisten 

➢ Wetgeving: je hebt basiskennis van het decreet lokaal bestuur en je kan van de 

specifieke wetgeving van de eigen dienst lezen en toepassen; 

➢ Je bent in staat zijn behoorlijk teksten te ontwerpen, een goede taalbeheersing 

bezitten; 

➢ Je hebt kennis van de functie en werking van het lokaal bestuur; 

➢ Je kan werken met de belangrijkste moderne administratieve en 

kantoortechnieken. 
 

 

 



Vaardigheden 

➢ Je bent een leergierig persoon die zich snel kan inwerken in nieuwe materie en 

bijhorende wetgeving en je bent bereid om je permanent bij te scholen 

➢ Je hebt ervaring met de materie, of een sterke affiniteit met ruimtelijke ordening, 

wonen, klimaat en milieu 

➢ Je kan werken met courante toepassingen van MS Office (tekstverwerking, 

teams,…); 

➢ Je stelt de klant centraal in de dienstverlening en communiceert vlot met 

verschillende doelgroepen (klantgerichtheid) 

➢ Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit, efficiëntie en deskundigheid (kwaliteitsvol 

➢ werken) 

➢ Je toont betrokkenheid naar zowel de organisatie als naar de klanten toe 

➢ (betrokkenheid) 

➢ Je communiceert op een eerlijke, respectvolle en correcte manier, zowel naar 

➢ collega’s als naar klanten (integriteit) 

➢ Je kan jouw eigen werkzaamheden organiseren, plannen en systematisch 

aanpakken (zelfstandig werken) 

➢ Je overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen 

➢ (samenwerken) 

➢ Je hanteert een correct taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk 

➢ Je kan overweg met diverse opdrachten, wisselende prioriteiten, plotse 

veranderingen en probleemsituaties (flexibiliteit) 

➢ Je komt uit eigen beweging tot actie (initiatief) 

➢ Je controleert het eigen werk op fouten en stuurt bij waar nodig (nauwgezetheid) 

➢ Je bent tactvol, discreet en je respecteert het beroepsgeheim  

➢ Je stelt je loyaal op als deel van een dienst en van de gehele administratie binnen 

het lokaal bestuur (loyaliteit)  

➢ Je bent stressbestendig. 

 

 
 


