
     

 

  Functiebeschrijving 
  administratief medewerker   
  belastingen en facturatie                           
 
 

 
1. ORGANISATIEGEGEVENS 

 
FUNCTIETITEL: administratief medewerker 
CLUSTER: administratief ondersteunend 
AFDELING: financiën 
DIENST/TEAM: belastingen en facturatie 
WEDDENSCHAAL: C1-2-3 
 
2. PLAATS IN DE ORGANISATIE 
 
DIRECTE LEIDINGGEVENDE (1e evaluator): Hilde Vanderheyden 
HOGERE LEIDINGGEVENDE (2e evaluator): Bart Foubert 
 
3. TAKEN  
 
3.1 Informatieverstrekking 
1. Vragen van externe en interne klanten persoonlijk, telefonisch, per brief of via mail 

beantwoorden 
2. Klanten snel en correct doorverwijzen 
3. De nodige documenten/ brochures aanbieden 
4. De nodige informatie opvragen en documenten nakijken om de klant verder te kunnen 

helpen 
5. Relevante informatie delen met collega’s  van de eigen dienst, maar evenzeer van andere 

diensten 
 
3.2 Gegevensverwerking 
1. Tijdig gegevens en cijfers verzamelen, interpreteren en invoeren 
2. Nagaan of de in te voeren/ ingevoerde gegevens correct en volledig zijn 
3. Documenten nakijken op volledigheid, correctheid en wettelijkheid 
4. Opzoekwerk verrichten  
 
3.3 Dossierbehandeling 
1. Gegevens verzamelen en verwerken in dossiers rond belastingen en facturen 
2. Dossiers administratief opvolgen (timing, versturen van documenten, …) 
3. Nagaan welke formulieren ontbreken en ze eventueel vervolledigen  
4. Gegevens doorsturen naar andere diensten  
5. Vragen met betrekking tot een dossier beantwoorden 
6. Contacten onderhouden met betrokken instanties  

 
 



     

 

 
3.4 Praktische ondersteuning 
1. Allerlei typwerk verzorgen bijv. nota’s CBS 
2. Fotokopieën nemen en verspreiden 
3. Documenten archiveren 
4. De toegankelijkheid van het archief verzorgen (aanbrengen van labels, inhoudstafel, …) 
5. Verslagen van vergaderingen maken 

 
3.5 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. 

De algemeen directeur kan een provisie ter beschikking stellen aan bepaalde personeelsleden 
voor het doen van kleine uitgaven. Daarnaast kan de algemeen directeur bepaalde 
personeelsleden belasten met de inning van geringe dagontvangsten. De 
verantwoordelijkheden rond deze taken zijn vastgelegd in het kasreglement vastgesteld door de 
gemeenteraad en OCMW-raad op 21 juni 2019. De aangeduide personeelsleden kunnen de aan 
hen toevertrouwde bevoegdheden niet weigeren. Dit geeft geen recht op enige bijkomende 
vergoeding. 
 
4. FUNCTIEVEREISTEN 

 
4.1 KENNIS 

1. Algemene kennis over de werking van stad en ocmw 
2. PC-toepassingen (MS-office en vakgerelateerde software via opleidingen zoals unibel, 

mercurius,…) 
3. Regelgeving volgens vakgebied 
4. Vakkennis 

 
4.2 KERNCOMPETENTIES 
 

1. SAMENWERKINGSGERICHT ZIJN (niveau 1) 
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 1) 

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

 
3. KLANTGERICHT ZIJN (niveau 1) 

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



     

 

 
4.3 FUNCTIEFAMILIECOMPETENTIES 
 

1. KENNIS DELEN (niveau 1) 
Vaktechnische en andere werkgerelateerde kennis delen met anderen. 

 
2. FLEXIBEL ZIJN (niveau 1) 

Het eigen gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich 
bevindt, met het oog op het bereiken van een bepaald doel. 

 
3. ZORGVULDIG ZIJN (niveau 2) 

Handelen met aandacht voor details en gericht op het voorkomen van fouten.  
 
4.4 FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES 
 

1. STRESSBESTENDIG ZIJN (niveau 2) 
Tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek, efficiënt en 
effectief  blijven functioneren. 

 
2. PROBLEMEN ANALYSEREN (niveau 1) 

Een probleem duiden in zijn verbanden en op een systematische wijze op zoek gaan naar 
bijkomende informatie om het op te kunnen lossen. 

 
3. ZICH IDENTIFICEREN MET DE ORGANISATIE (niveau 1) 

Handelt met aandacht voor de doelstellingen en de belangen van de organisatie. 
 

4. PLANNEN EN ORGANISEREN (niveau 1) 
Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van 
problemen. 

 
  



     

 

Ik solliciteer voor de tijdelijke functie van: 
 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BELASTINGEN EN 
FACTURATIE 

(C1-C2-C3) 
 

Voor een deeltijdse aanstelling in contractueel dienstverband. 
 

Voeg bij dit inschrijvingsformulier een curriculum vitae + kopie diploma + motivatiebrief. 
De inschrijving is pas geldig is van zodra alle gevraagde documenten zijn binnengebracht. 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
Naam .....................................................................................................................................................................................................  
 
Voornaam: ............................................................................................................................................................................................  
 
Straat :  ..........................................................................................................................................……….Nr. .....................................  
 
Postcode : ……………………………..Woonplaats :  ........................................................................................................................  
 
Telefoonnummer/GSM: ..............................................................  ....................................................................................................   
 
E-mail:  ......................................................................................................  ...........................................................................................  
 
Rijksregisternummer: .......................................................................................................................................................................  
 
Nationaliteit :  ....................................................................................................................................................................................  
 
Alle verdere correspondentie aangaande deze procedure verloopt via mail. 
 
handtekening  datum 
 
 
 ..............................................................................   ....................................................................................  
 
Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens? Dat lees je op www.sint-niklaas.be/privacy 
Door ondertekening van dit document geef je aan kennis te hebben genomen van alle voorwaarden waaraan je voor deze functie 
moet voldoen. Deze voorwaarden vind je terug in de infobundel van de vacature. 

 
 

 

 

Dit formulier moet ten laatste op woensdag 7 december 2022 geregistreerd worden op de dienst bestuursadministratie van de stad. 
Schrijf je in via https://www.jobsolutions.be/register/13876-5  

of geef het vóór 12 uur af aan de dienst HR of de dienst bestuursadministratie van het stadsbestuur. 
of stuur het op naar: 

t.a.v. algemeen directeur, Grote Markt 1 te 9100 Sint-Niklaas. 
 

 

http://www.sint-niklaas.be/privacy
https://www.jobsolutions.be/register/13876-5

