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INFOBUNDEL 
voltijds contractueel TEAMCOÖRDINATOR SELECTIE 
B4-B5 
 
 
Wie zijn wij: 
 
Duurzaamheid, participatie en diversiteit zijn enkele speerpunten van de stad en het OCMW van Sint-
Niklaas. Deze speerpunten worden uitgedragen door de meer dan 1.100 werknemers die verbonden zijn 
aan deze centrumstad en aan het OCMW van Sint-Niklaas. Zij vormen het kloppend hart van onze 
organisaties.  Je kan hen terugvinden in het welzijnshuis, het techniekhuis, het stadhuis of op onze 
culturele sites.  
 
Jobinhoud:  
 
Heb je interesse om de zoektocht naar nieuwe medewerkers te digitaliseren, up te daten en future-proof 
te maken , kom dan onze dienst versterken. Als teamcoördinator selectie leid je en maak je deel uit van 
een gemotiveerd team, dat instaat voor de werving van medewerkers op alle niveaus, met de focus op “de 
juiste persoon op de juiste plaats”. 
Interesse, lees dan zeker verder … De uitgebreide functieomschrijving vind je verderop. 
 
Wie zoeken wij: 
 
Iemand die op woensdag 27 februari 2019 voldoet aan volgende voorwaarden: 
 
Voorwaarden bij werving 
 
• Je voldoet aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):  

- Je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of 
van Zwitserland of je bent toegelaten tot wettig verblijf en tot de arbeidsmarkt in België 

- Je bent van onberispelijk gedrag 
- Je geniet de burgerlijke en politieke rechten 
- Je bent medisch geschikt voor deze functie 

 
• een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee 
gelijkgesteld onderwijs bezitten          
• je slaagt voor selectieproeven met volgend programma: 

a) schriftelijke en/of praktische proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of 
geautomatiseerde selectietools). 

b) een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke 
interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of 
ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken.  
 
Je dient op elk onderdeel minstens de helft te halen en in totaal gemiddeld 60%. 
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Wat  bieden wij: 
 
• een voltijdse contractuele functie op niveau B4-B5 
• een aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar 

vervoer en hospitalisatieverzekering  
• een aangepast opleidings- en ontwikkelingsaanbod en een functionele loopbaan 
• een boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio 
• een interessante verlofregeling 
• minimum maandloon:  

▪ met 0 jaar anciënniteit: 2.837,72 EUR bruto 
▪ met 12 jaar anciënniteit: 3.534,71 EUR bruto 

• nuttige relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke 
anciënniteit meetellen 

 
Er wordt een wervings- en bevorderingsreserve (voltijds/deeltijds – contractueel) aangelegd met een 
geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde 
van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte 
kandidaat wordt aangesteld. 
 
Algemene bepalingen : 
 
 Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband. In eerste instantie voor 10 maanden, wanneer je een 
goede evaluatie krijgt, word je aangesteld voor onbepaalde duur.  

 
Interesse? 
 
Jouw kandidatuur (inschrijvingsformulier, recente cv, motivatiebrief en  kopie van diploma) moet  ten 
laatste op woensdag 27 februari 2019 geregistreerd worden bij de dienst bestuursadministratie tav het 
college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. Je kan ook inschrijven via de 
website www.sint-niklaas.be  
 
Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je steeds terecht bij de dienst HR via 
vacatures@sint-niklaas.be of via 03/778 31 00 
 
Voor inhoudelijke vragen over de functie kan u Nele Stevens contacteren, 03 778 31 11 of 
nele.stevens@sint-niklaas.be  
 
 
 
  

De stad en het OCMW van Sint-Niklaas vinden je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele 
voorkeur of afkomst. 
 

 

http://www.sint-niklaas.be/
mailto:vacatures@sint-niklaas.be
mailto:nele.stevens@sint-niklaas.be
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    Functiebeschrijving 
         Teamcoördinator selectie 
 
 
 
 
 

1. ORGANISATIEGEGEVENS 
 

FUNCTIETITEL: teamcoördinator selectie 
FUNCTIEFAMILIE: leidinggevend 
CLUSTER: ondersteuning 
AFDELING: personeel 
DIENST: HR 
WEDDENSCHAAL: B4-B5 
 

2. PLAATS IN DE ORGANISATIE 
 
DIRECTE LEIDINGGEVENDE (1e evaluator): diensthoofd HR 
HOGERE LEIDINGGEVENDE (2e evaluator): departementshoofd HR 
 

3. TAKEN 
3.1 Leiding geven aan de medewerkers van het team 

1. Feedbackgesprekken voeren 
2. Aansturen en motiveren van medewerkers om hen te stimuleren tot optimale prestaties, 

betrokkenheid en verdere ontwikkeling 
3. Medewerkers begeleiden en coachen 
4. Eenheid en aangename sfeer binnen het team bewerkstelligen 

 
3.2 Plannen, organiseren en coördineren van de werkzaamheden binnen het team 

1. Opmaken van lange- en korte termijnplannen met de medewerkers van het team 
2. Coördineren en toezien op de werkzaamheden binnen het team 
3. Instaan voor de taakverdeling binnen het team via geregeld overleg 
4. Coördineren, opvolgen en bijsturen van de dagelijkse planning en de taken van de 

medewerkers van het team 
5. Verzorgen van de interne communicatie binnen het team om zo een goede 

informatiedoorstroming en een maximale afstemming te waarborgen. 
6. Organiseren van het intern overleg binnen het team 
7. Regelmatig rapporteren aan het diensthoofd 
8. Signaleren van vormingsbehoeften binnen het team 

 
3.3 Bewaken van de kwaliteit 

1. Optimaliseren en helpen beschrijven van processen binnen het team 
2. Voorstellen doen ter verbetering van de werking van het team  
3. Toezien op de kwaliteit van de dienstverlening binnen het team 
4. De correcte toepassing van reglementen, procedures en normen bewaken 
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4.4 Specifieke taken 
 
1. digitaliseren van het selectieproces 
2. uniformiseren van de werking van het team 

3. werking/processen doorlichten in kader van diversiteit en duurzaamheid 
4. future-proof maken van de communicatiekanalen gebruikt voor het verspreiden van vacatures 
5. op de hoogte blijven van communicatievormen op de arbeidsmarkt en eigen communicatie 
daaraan aanpassen – website - branding 
6. op zoek gaan naar de beste manier om mensen aan te werven voor de stad en het OCMW van 
Sint-Niklaas 
7. interne communicatie rond het selectieproces doorlichten en eventueel verbeteren 
8. netwerken met collega’s van centrumsteden en naburige besturen 
9. intern netwerk opbouwen  
10. planning selecties opmaken 
11. … 
 

4.5 Diversen 
 
De aanstellende overheid kan andere taken opleggen afhankelijk van de vereisten van de 
diensten om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. De medewerker draagt zo bij 
tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen. Hij of zij levert op deze manier een bijdrage 
aan een optimale dienstverlening aan interne en externe klanten en aan een vlotte en efficiënte 
werking van de dienst. 

 
 

4. FUNCTIEVEREISTEN 
 
4.1 KENNIS 

 
1. Kennis over algemene managementtechnieken 
2. Algemene kennis over de werking van stad en ocmw 
3. PC-toepassingen (MS-office, vakgerelateerde software,…) 
4. Regelgeving volgens vakgebied 
5. Vakkennis 

 
4.2 KERNCOMPETENTIES 
 

1. SAMENWERKINGSGERICHT ZIJN (niveau 3) 
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 eigen 
belang is. 

 
2. ACTIEGERICHT ZIJN (niveau 2) 

Zich telkens opnieuw aangesproken voelen om met een open geest en uit eigen beweging zaken 
aan te pakken. 

 
3. KLANTGERICHT ZIJN (niveau 2) 

Zich open en luisterbereid opstellen ten aanzien van interne en externe klanten en inspelen op 
hun gevoeligheden, behoeften en wensen. 
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4.3 FUNCTIEFAMILIECOMPETENTIES 
 

1. OVERTUIGEN (niveau 3) 
Instemming verkrijgen van anderen via goede argumenten, gepaste beïnvloedingsmethodes en 
autoriteit. 

 
2. RESULTAATGERICHT HANDELEN (niveau 2) 

Gericht zijn op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten conform het 
tijdspad en de afspraken. 

 
3. COACHEN EN ONTWIKKELEN (niveau 2) 

Medewerkers begeleiden tot optimale prestaties, groei in hun functie en de verruiming van hun 
loopbaankansen.  

 
 
 
4.4 FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES 
 

1. LUISTEREN (niveau 3) 
Zich bereid tonen en in staat zijn om (non)-verbale boodschappen van anderen op te nemen en 
te begrijpen. 

 
2. BESLISSEN (niveau 3) 

Zich eenduidig uitspreken voor een bepaald standpunt of voor een bepaalde actie, ondanks 
onvolledige kennis van de te volgen alternatieven en/of hun risico’s. 

 
3. PLANNEN EN ORGANISEREN (niveau 2) 

Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen. 
 

4. RICHTING GEVEN (niveau 2) 
Medewerkers aansturen zodanig dat zij hun doelstellingen kunnen realiseren. 

 


