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Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract 
onbepaalde duur): 
 

MANAGEMENT ASSISTANT 
 

Afdeling:   Stafdienst    
Beleidsdomein:   Mobiliteit en Openbare Werken  
Niveau:    B  
Graad:    Deskundige                
Standplaats:   Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, Brussel   
  

Vacaturenummer: req2863 
 
 

De functie in het kort 
 
Wie is de operationele multifunctional die onze Stafdienst komt versterken? 
 
Je bent het vlotte aanspreekpunt voor de stafdienst en de praktische rechterhand van het 
afdelingshoofd. Je bent een vlotte communicator en beslagen in het actief beheer van mails in Outlook 
en documenten in Sharepoint en One Note. Met je sterke aanwezigheid op de werkvloer sta je steeds 
klaar om collega’s te helpen.  
 
Kortom: ben je een organisatorische duizendpoot en op zoek naar een nieuwe uitdaging? 
Dan willen we graag zo snel mogelijk kennismaken! 
 

1.  Functiecontext 
 
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken doet Vlaanderen bewegen: langs de weg, over het 
water en door de lucht.  
 
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken staat voor een duurzame ontwikkeling van de 
mobiliteit in Vlaanderen. Het realiseert heel wat projecten en biedt daarnaast beleidsondersteuning op 
het vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, investeringen, beheer en exploitatie van de transport- en de 
haveninfrastructuur.  
 
De functie van management assistant situeert zich binnen de afdeling Stafdienst van het departement.  
Deze afdeling Deze afdeling ondersteunt, coördineert en communiceert. We zetten in op een sterke 
samenwerking in het beleidsdomein en een vlotte organisatie van het departement. 
 
We staan in voor de ondersteuning van de secretaris-generaal en de managementorganen van het 
departement, het ministerie en het beleidsdomein (bv. directieraad en managementcomités). 
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De afdeling heeft haar zetel te Brussel. In totaal werken er ongeveer 50 personen. Je komt terecht op 
het secretariaat van de afdeling.  
 
Samenwerken - uitmuntendheid - openheid - daadkracht - vertrouwen - wendbaarheid zijn de zes 
kernwaarden van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 
 
Hier is plaats voor talent, kwaliteit en variatie. 
Spreekt boeiend en afwisselend werk je aan, dan kun je bij het Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken terecht voor unieke projecten en kun je mee je stempel drukken op het beleid. 
 

Bijkomende informatie over het takenpakket van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en 
de afdeling waar de functie vacant is, vind je op http://departement-mow.vlaanderen.be/nl. 
 

2.  Je takenpakket 
 
Je bent verantwoordelijk voor het algemeen secretariaat van de Stafdienst. Zo beheer je het generieke 
mailadres van de afdeling en andere inkomende post. Je bent contact- en aanspreekpunt voor heel wat 
afdelingsoverschrijdende initiatieven en bevragingen. Je coördineert informatie, die je verzamelt bij de 
verschillende teams van de afdeling. Je bent verantwoordelijk voor het beheer en de opslag van diverse 
documenten en dossierstromen. Je staat in voor eenvoudige boekhoudkundige verrichtingen en brengt 
declaraties in. Je werkt steeds nauwgezet en leert van fouten.  
 
Je bent een verbindende figuur binnen de afdeling. Je houdt de vinger aan de pols, je weet wat er leeft 
en signaleert knelpunten. Je kan zelfstandig werken en neemt initiatief om oplossingen en 
verbeteringen te realiseren. Je draagt bij tot een vlotte en efficiënte administratieve (samen)werking.  
 
Voorbeelden: 

• Je bevraagt de verschillende teams van de afdeling aangaande een bepaald thema, en voegt de 
antwoorden samen tot een voorstel van afdelingsstandpunt, dat je voorlegt aan het afdelingshoofd. 

• Je scant dagelijks de inkomende papieren post en je neemt meerdere keren per dag een kijkje in de 
generieke mailbox van de afdeling. Je zorgt dat brieven en mails snel digitaal toekomen bij de juiste 
persoon in de afdeling. Je bewaakt antwoordtermijnen en deadlines. 

• Je deelt documenten via de Sharepointpagina van de afdeling. 
• Je houdt een overzicht bij van de personeelssamenstelling van de afdeling: statutaire en contractuele 

medewerkers, stagiairs, externe ondersteuners, voltijds/deeltijds, … 
• Je houdt een lijst bij met de contactgegevens van de collega’s van de afdeling. 

 
Je ondersteunt het afdelingshoofd van de Stafdienst. Je anticipeert, ontzorgt hem en neemt hem 
organisatorisch en administratief werk uit handen. Je volgt de uitvoering van beslissingen en 
opdrachten van het afdelingshoofd op. Je beheert zijn agenda, boekt vergaderingen in en regelt de 
praktische aspecten. Je overlegt hiertoe frequent met het afdelingshoofd. 
 
Je beheert vertrouwelijke documenten, zoals personeelsdossiers en evaluatiedocumenten. Je bent het 
aanspreekpunt inzake personeelsaangelegenheden bij het team Human Resources van de afdeling 
Organisatie. 
 
 

http://departement-mow.vlaanderen.be/nl
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Voorbeelden: 
• Je stelt brieven op. Maakt ontwerpen van mails. 
• Je volgt afspraken op. Herinnert collega’s aan deadlines. 
• Je stelt conflicten vast in de agenda van het afdelingshoofd, en neemt initiatief tot een oplossing. 
• Je boekt vergaderzalen. 
• Je neemt de vaste telefoon van het afdelingshoofd op. Vraagt wie het is en waarover het gaat en beslist 

al dan niet door te schakelen naar het afdelingshoofd of iemand anders binnen de afdeling. 
• Je beheert de mailbox van het afdelingshoofd wanneer deze met vakantie is, en zorgt in overleg met de 

vervanger van het afdelingshoofd dat alle inkomende vragen behandeld worden. 
• Je verwelkomt bezoekers van het afdelingshoofd. Biedt ze een kop koffie aan. 
• Collega’s melden hun ziekteafwezigheid bij jou.  
• Alle evaluatiedocumenten worden via jou digitaal ter ondertekening voorgelegd aan de betrokkenen 

collega’s. Jij bezorgt de ondertekende evaluatiedocumenten aan het team HR van de afdeling Organisatie. 

 
Je ondersteunt de secretaris van de managementorganen van het beleidsdomein en het departement: 
de Directieraad, het Managementcomité en de Beleidsraad. Je neemt hem organisatorisch en 
administratief werk uit handen. Je plaatst documenten in Sharepoint en OneNote, boekt vergaderingen 
en regelt de praktische aspecten.  

 
Voorbeelden: 

• Je beheert de sharepointpagina’s met de vergaderstukken van deze managementorganen. 
• Je verstuurt de documenten voor de vergaderingen van deze managementorganen. 
• Je boekt vergaderzalen en voorziet eventuele catering of andere omkadering voor de vergaderingen van 

deze managementorganen. 
• Bij gevoelige thema’s stem je af met de secretaris van de managementorganen over de aanpak. 

 
Je deelt een kantoor met de management assistent van de secretaris-generaal van het Departement 
MOW. Samen maken jullie praktische afspraken, bijvoorbeeld aangaande aanwezigheid op kantoor in 
Brussel en het opnemen van telefoonoproepen. Je kan ook inspringen als back-up bij afwezigheid van 
je collega management assistent. 
 
Je takenpakket is breed, boeiend en afwisselend. Je bent een echte duizendpoot en je ondersteuning 
maakt een verschil voor de gehele afdeling. 
 

3. Profiel  
 
Op datum indiensttreding voldoe je aan onderstaande voorwaarden: 

 
3.1. Formele deelnemingsvoorwaarden:  
 

Je diploma1  
 

Je beschikt over een bachelordiploma, bij voorkeur in een administratieve richting. 2 

 
1 Heb je je diploma in het buitenland behaald? Dan heb je ook een erkenning van niveaugelijkwaardigheid nodig. Je kunt deze 
aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric. 
Heb je je diploma niet in het Nederlands behaald? Dan moet je ook geslaagd zijn voor een taalexamen bij Selor. 
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Je werkervaring 
 
Je hebt bij voorkeur minstens één jaar ervaring in een functie waarbij kwaliteit en opvolging van 
documenten en termijnen centraal staan.   

 
3.2. Competenties en bijkomende verwachtingen 
 

Je technische competenties  
 
• Je hebt administratief-organisatorische vaardigheden: 

o Kennis van agendabeheer, informatiestromen, documentbeheer 
o Basis administratief-organisatorische vaardigheden  
o Zeer nauwkeurig in administratie en het opvolgen van deadlines 

• Je bent zeer aanspreekbaar, vlot in omgang met collega’s binnen en buiten de entiteit en hebt 
een vlotte pen. 

• Je kan vlot overweg met courante software (Word, Excel, outlook, OneNote, SharePoint, MS 
Teams …) of je kan je die vlot eigen maken. 

• Kennis van de werking van de Vlaamse overheid, de activiteiten van het beleidsdomein 
Mobiliteit en Openbare Werken is een pluspunt 

 
Bijkomende verwachtingen 

 
• Je werkt nauw samen met het afdelingshoofd van de stafdienst en de secretaris van de 

managementorganen (Managementcomité van het beleidsdomein MOW en de Directieraad). 
Discretie en integriteit staan bij de uitoefening van je taken voorop.  

• Je bent bereid om, afhankelijk van de agenda, nu eens als vroege vogel dan weer als late vink 
aanwezig te zijn op de werkplek. Je bent tevens back-up voor de management assistent van de 
secretaris-generaal.  

 
Je persoonsgebonden competenties  

 
• Verantwoordelijkheid nemen  
Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie  
Neemt verantwoordelijkheid voor zijn werk (niveau 1) 
 
• Initiatief  
Kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen  
Neemt het initiatief om binnen zijn takendomein actie te initiëren (reactief en ad hoc) (niveau 1) 
 
• Zorgvuldigheid  
Handelen met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten  
Levert met oog voor detail correct werk af (niveau 1) 
 

 
2 Of een ander diploma of getuigschrift (binnen het gevraagde studiegebied) dat toegang geeft tot dit niveau binnen de 
Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je op: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02 

https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
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• Samenwerken  
Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen 
van persoonlijk belang is  
Informeert, pleegt overleg en werkt mee (niveau 1) 

 
• Klantgerichtheid  
Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie 
onderkennen en er adequaat op reageren  
Reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden (niveau 1) 

 

• Plannen en organiseren  
Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven 
om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken  
Plant en organiseert zijn werk effectief (niveau 1) 
 
• Flexibiliteit  
Zijn werkwijze, aanpak of stijl veranderen om doelen te bereiken. In verschillende situaties of ten 
aanzien van verschillende personen op een efficiënte wijze zijn gedrag kunnen aanpassen  
Past zijn gedrag doelgericht aan om de gestelde doelstellingen beter (sneller, efficiënter) te kunnen 
bereiken (niveau 2) 

 
Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid vind je op 
https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid   
 

4. Hoe kan je solliciteren? 
 
Solliciteren kan tot en met 7 maart 2021 door je CV en motivatiebrief in te sturen via de sollicitatielink 
die je kan terugvinden bij het online vacaturebericht3.  

 
 

5. Selectieprocedure4 
 

• Fase 1: Screening op basis van de formele deelnemingsvoorwaarden. Deze fase is eliminerend. 
 

• Fase 2: Screening op basis van curriculum vitae en motivatiebrief (relevantie van de 
werkervaring, motivatie, technische competenties, …). Deze fase is eliminerend. 

 
• Fase 3: Verkennende gesprekken met de wervende entiteit en selectiedeskundige.  

Deze fase is eliminerend en gaat door op 22 maart 2021 (onder voorbehoud). Gelet op de 
coronamaatregelen zullen de verkennende gesprekken digitaal doorgaan. 

  

 
3 Als je niet de mogelijkheid hebt om je kandidatuur digitaal door te sturen kan je deze ook per post bezorgen ter attentie van: Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Organisatie, Team HRM, Koning Albert II - laan 20 bus 2, 1000 Brussel 
4 Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem zoals vermeld in deel III, hoofdstuk  2 van het VPS en het slagen ervoor 
kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire (bevorderings)procedure. Conform het VPS kan het principe van het niet-
nodeloos hertesten worden toegepast in de selectieprocedure. 

https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid
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• Fase 4: Een selectiegesprek (bestaande uit een functiegericht, inhoudelijk gedeelte en een 
competentiegericht luik) met de wervende entiteit en selectiedeskundige(n), vaktechnische case 
en computergestuurde test(en), waaronder een persoonlijkheidsvragenlijst. 
Deze fase is eliminerend en gaat door op 30 maart 2021 (plaats en datum onder voorbehoud).  

 
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 
Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht 
geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.  
 
We voorzien redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb 
je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg 
mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon onderaan vermeld in de vacature. We 
zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie. 
 

6. Toelatingsvoorwaarden 
 
Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:  
 

1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;  
2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;  
3. Je ben geslaagd voor de selectieprocedure 

 
7. Aanbod  
 

• Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een 
permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. 

• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning betreft. Je eerste 9 
maanden vormen een inwerkperiode met individueel opleidingsprogramma. 

• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo 
optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie:  

o wij bieden 35 dagen vakantie per jaar (vrij op te nemen in overleg met de dienst) 
o tussen Kerst en Nieuwjaar ben je vrij (ter compensatie van de feestdagen die in het 

weekend vallen)  
• Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijbehorende salarisschaal 

B111. Je aanvangssalaris is minimaal 2.149,99 euro (bruto maandsalaris, aangepast aan de huidige 
index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.  

• Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan onder bepaalde 
voorwaarden verloond worden. 

• Je ontvangt: 
o vakantiegeld en een eindejaarstoelage 
o maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag (de werkgever betaalt 5,91 euro; 1,09 euro 

draag je zelf bij via een maandelijkse inhouding op het nettoloon). 
• Op de website www.werkenvoorvlaanderen.be kan je je salaris, vakantiegeld en 

eindejaarstoelage berekenen aangepast aan je individuele situatie. 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering worden vergoed 
door de werkgever. 

• Jaarlijks kan je je inschrijven voor een gratis griepvaccinatie. 
• Je kan via de Sociale Dienst aanspraak maken op een aantal bijkomende voordelen zoals 

korting voor pretparken en culturele evenementen, een Sinterklaasgeschenk voor je kinderen, … 
• In de hoofdkantoren van de Vlaamse overheid zijn restaurants, waar personeelsleden tegen een 

democratische prijs kunnen eten. 

• Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en 
Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. 

 
Meer informatie over deze financiële en sociale voordelen kan je terugvinden via de website 
www.werkenvoorvlaanderen.be. 

 

8. Reserve en geldigheid 
 
Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor 
de functie van management assistant bij de Stafdienst, die bestaat uit de lijst van geschikten. 
 
Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 12 maanden en gaat in vanaf de datum van het proces-
verbaal van de selectieprocedure.  De wervende entiteit kan je gedurende deze periode voorstellen om 
in dienst te komen als management assistant. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de 
geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.  
 
De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor 
een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie 
aan bod kunnen komen. 
 
Als je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, 
verlies je je plaats in de reserve. Het is evident dat je eenmaal in dienst niet langer tot de reserve 
behoort. 
 

9. Meer weten? 
 
Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met 

Jan Hemelaer  
Afdelingshoofd 
Tel. 0499 69 82 29 
E-mail: jan.hemelaer@mow.vlaanderen.be 
 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden en selectieprocedure kun je contact opnemen 
met  

Yasmine Bauters 
Intern consultant HRM – selectiedeskundige, afdeling Organisatie  
Tel. 02 553 72 63 
E-mail: yasmine.bauters@mow.vlaanderen.be 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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Wil je op de hoogte blijven van de vacatures bij Mobiliteit en Openbare Werken?  
 
Surf naar www.bouwmeeaanvlaanderen.be  of de vacaturesite van de Vlaamse overheid 
www.werkenvoorvlaanderen.be  
 
Voor inhoudelijke informatie over onze activiteiten kan je terecht op http://departement-
mow.vlaanderen.be/nl 
 

 

http://www.bouwmeeaanvlaanderen.be/
http://departement-mow.vlaanderen.be/nl
http://departement-mow.vlaanderen.be/nl

