FUNCTIEPROFIEL
ADMINISTRATIEF ASSISTENT m/v
voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
(STATUTAIRE BETREKKING van

NIVEAU

BIJKOMENDE PROEF BIJ RESERVE

C)

ANV10002

 CONTEXT VAN DE FUNCTIE
Er is 1 Nederlandstalige statutaire betrekking van administratief assistent vacant bij de Afdeling van het
Toezicht op de Chemische Risico’s van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD
WASO) te 1070 Brussel, Ernest Blerotstraat 1.
De Afdeling van het Toezicht op de Chemische Risico’s maakt deel uit van de Algemene Directie
Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW), die als missie heeft de werkgevers direct of indirect
aan te sporen om het welzijn van hun werknemers voordurend te verbeteren via een preventief,
adviserend, controlerend en eventueel repressief optreden.
De Afdeling is meer in het bijzonder belast met:
- de organisatie en de uitvoering van inspecties in de zogenaamde ‘Seveso’-bedrijven;
- andere specifieke opdrachten die zijn opgenomen in een samenwerkingsakkoord tussen de federale
overheid en de gewesten in verband met de beheersing van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in
ons land.
De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg waarborgt, in een sociaal gecontroleerde
markteconomie, het evenwicht tussen werknemers en werkgevers in hun arbeidsverhouding. De FOD
zorgt voor de bescherming en de bevordering van het welzijn op het werk en werkt actief mee aan de
ontwikkeling van de sociale wetgeving, zowel nationaal als internationaal.
Ontdek onze FOD als werkgever op www.werk.belgie.be.

 DOEL VAN DE FUNCTIE
Het verzorgen van administratieve en uitvoerende taken ter ondersteuning van een dienst.

 JE TAKEN
•

Het behandelen van alle binnenkomende post

•

Het beantwoorden van telefonische vragen

•

Het registreren van de documenten in het informatiesysteem

•

Het overmaken van de interne onderzoeksopdrachten aan de betrokken inspecteurs

•

Het inscannen van de documenten

•

Het zorgen voor de ontvangst, de registratie en de verzending van de goedgekeurde producten

•

Het zorgen voor het klassement van de producten en andere documenten

•

Het overbrengen naar het archief van afgesloten dossiers

•

Het behandelen van de verlofaanvragen en ziektemeldingen van het personeel

•

Het behandelen van de onkostenstaten van het personeel

•

Het beheer van de logistieke voorraad

•

Het opstellen van bestelbonnen

•

Het vastleggen van vergaderzalen

•

Het nazicht en overmaken aan de boekhouding van binnenkomende facturen

•

Het dagelijks afdrukken van de inhoud van het Belgisch Staatsblad

•

Het inscannen en doormailen naar de inspecteurs van het inhoudsoverzicht van binnenkomende
tijdschriften

 VEREISTE COMPETENTIES
Technische competenties
• Je kan vlot werken met PC en de courante softwarepakketten (MS Office).
• Je bent vertrouwd met administratieve procedures.
• Je hebt inzicht in de werking van de FOD WASO en je beschikt over een algemene kennis van de
‘Seveso’-wetgeving.
Persoonlijke competenties
• Je bent in staat om zelfstandig onverwachte situaties en problemen op te lossen die betrekking
hebben op je eigen verantwoordelijkheden.
• Je kan kennis, inzichten en werkwijzen tonen, overbrengen en delen.
• Je bent een teamspeler die de groepsgeest bevordert door communicatie aan te moedigen en
conflicten te vermijden.
• Je plant je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen
functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis
eigen te maken.
Pluspunt
•

Een goede kennis van het Frans, daar je in een tweetalige omgeving zal werken.

 SELECTIEPROCEDURE
De selectieproef zal plaatsvinden in de gebouwen van de FOD WASO, Ernest Blerotstraat 1 te 1070
Brussel.
De proef bestaat uit een interview van maximum 45 minuten, voorafgegaan door een korte schriftelijke
voorbereiding van 15 minuten.
Het interview beoogt de evaluatie van je motivatie voor de functie en van enkele professionele
competenties, vaardigheden en attitudes. Met de schriftelijke voorbereiding wordt gepeild naar je
affiniteit met het werkdomein aan de hand van een meerkeuzevragenlijst.
Je bent geslaagd als je ten minste 12 punten op 20 behaalt.

 ARBEIDSVOORWAARDEN EN VOORDELEN

•

•
•
•

Het betreft een voltijdse statutaire betrekking van niveau C met overeenstemmende salarisschaal
CA1. Je wordt vast benoemd in de graad van ‘administratief assistent’ nadat je de stageperiode
van 1 jaar met succes hebt vervuld.
je aanvangssalaris is minimaal 1.838,93 € (bruto maandsalaris, aangepast aan de huidige index),
reglementaire toelagen niet inbegrepen.
voorgaande diensten bij de Overheid worden in aanmerking genomen voor de berekening van de
geldelijke anciënniteit.
relevante beroepservaring in de privésector kan in aanmerking komen voor de berekening van de
geldelijke anciënniteit indien ze wordt erkend door het Directiecomité van de FOD WASO als
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bijzonder nuttig voor de uitoefening van de huidige functie. Het personeelslid dat de erkenning
vraagt van een beroepservaring levert hiervan het bewijs. Pas na de indiensttreding en mits het
indienen van een gemotiveerd dossier kan hierover uitsluitsel verkregen worden.
variabele werktijdregeling (prikklok) in een 38-uren week, met de mogelijkheid om overuren te
recupereren met een maximum van 2 dagen per maand.
je werkt vlak bij het Zuidstation, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (tram, trein, metro,
bus) en ook met de wagen.
Adres: Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel.
gratis woon-werkverkeer indien je gebruik maakt van het openbaar vervoer.
indien je met de wagen naar het werk komt, kan je gebruik maken van de gratis ondergrondse
parkeergarage van onze FOD.
mogelijkheid tot aansluiten op de collectieve omniumverzekering auto (24/24u polis Ethias).
fietsvergoeding (enkel voor woon-werkverkeer).
26 dagen jaarlijks vakantieverlof (bij volledige prestaties), met extra vakantiedagen tussen
Kerstmis en Nieuwjaar.
tussenkomst in de hospitalisatieverzekering.
voordelig GSM-abonnement (Proximus) voor privégebruik.
bedrijfsrestaurant (warme en koude maaltijden) met democratische prijzen.
ruime mogelijkheden voor vorming en bijscholing.
taalpremie (mits slagen voor een Selor taaltest).
premie voor competentieontwikkeling (na de stage, via een gecertificeerde opleiding en mits
slagen voor een test).
Fed+-kaart voor federale ambtenaren die voordelen verleent voor socio-culturele en sportieve
evenementen alsook in bepaalde winkels.

 NOG EEN VRAAG ?
Betreffende de selectieprocedure:
Contacteer

Carine VANDEN BERGHE
Attaché Selectie & Oriëntering
Stafdienst Personeel & Organisatie
02/233 42 66
carine.vandenberghe@werk.belgie.be

Betreffende de inhoud van de functie:
Contacteer

Erik VAN GILS
Adviseur-generaal
Afdeling van het Toezicht op de Chemische Risico’s
02/233 45 21
erik.vangils@werk.belgie.be
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