
 

  

  

 
Functiebeschrijving en selectiereglement  

Horizontale mobiliteit statutaire functie 
Interne arbeidsmarkt 

 
 

VDAB  

zoekt  een deskundige operationele inkoop 

Statutair 

Niveau: B 

Rang: B1 

Graad: deskundige 

Met standplaats: Somersstraat 22, 2018 Antwerpen 

 Vacaturenummer: req3268 

Teamleider: Christel Joosten 

 

1. DE VACATURE IN HET KORT 

Wij zoeken een deskundige  ‘Operationele Inkoop’, die er voor zorgt dat leveringen en diensten 

noodzakelijk voor de VDAB-werking van de provincie Antwerpen correct worden ingekocht. 

Heb je goesting om te zorgen voor de inkopen voor je provinciale collega’s en ligt werken met een 
specifiek software-systeem binnen jouw mogelijkheden? 
 
Zit verantwoordelijkheid opnemen voor je job en accuraat zelfstandig handelen in je genen? Heb je 
een  passie voor  interne- en externe klantcontacten? Samenwerken om het gemeenschappelijk doel 
te bereiken is je tweede natuur? Een van je talenten is nauwkeurigheid gecombineerd met snelheid? 
Draag je resultaatgerichtheid hoog in het vaandel en is je flexibiliteit daarbij een troef? 

 
Neem je dan even tijd om onderstaande taken te lezen en wat wij daarbij verwachten? Wie weet is dit 
wel op jouw lijf geschreven? 
 
We verwachten niet dat je al deze taken in één keer kan, we investeren hiervoor in jouw persoonlijke 
groei. Wat we wel willen zien is dat je met passie werkt en je dagelijks met plezier inzet voor je 
collega’s: jouw dag wordt gemaakt door tevreden klanten. 

 
Klinkt de vacature jou als muziek in de oren? Laat je dan snel horen en grijp je kans voor jouw 
toekomstige job. Wij horen graag van jou en kijken uit naar jouw komst! 
 
 

2. FUNCTIECONTEXT 

Als deskundige kom je terecht in een dynamisch en hecht team van momenteel 12 collega’s, onder 

leiding van  de provinciaal teamleider inkoop. De collega’s uit je team zitten op 3 locaties: 



 

Antwerpen, Turnhout en Herentals. Op deze locaties is er ook een magazijn gehuisvest. Deze 

magazijnen horen ook bij de operationele inkoop. De standplaats voor de huidige vacature is 

Somersstraat 22 te Antwerpen. Dit kan omwille van toekomstige dienstnoodwendigheden nog 

veranderen naar een andere locatie in Antwerpen. 

Je werkt volgens vastgelegde procedures en koopt in volgens de wet op de overheidsopdrachten. Je 
hebt eigen verantwoordelijkheid over je dossiers. Tegelijkertijd werken we in team, slaan we elke dag 
gedreven de handen in elkaar om resultaten te boeken, verleggen we ambitieus samen grenzen en 
gaan we geen uitdaging  uit de weg. 

Vanuit je kennis en via een leertraject op maat en degelijke ondersteuning van je collega’s kan je aan 
de slag. Wij zorgen dat je je maximaal kan ontplooien en top service kan bieden doordat we in 
jou  blijven investeren door je altijd de nodige opleidingsmogelijkheden aan te bieden in combinatie 
met dagdagelijkse ondersteuning van het team. 

Na de inwerkperiode als je je positie stevig genoeg ingenomen hebt, kan je volgens de teamafspraken 
plaats- en tijdsonafhankelijk werken voor een goed evenwicht  tussen je privéleven en je werk. 

Afhankelijk van de dienstnoodwendigheden en de evoluties op de arbeidsmarkt kan de plaats van 
tewerkstelling of de functie-inhoud gewijzigd worden. 

 
 

3. FUNCTIEBESCHRIJVING 

Een greep uit je takenpakket: 
● Je neemt de bestelaanvraag van de interne klant in behandeling, vraagt waar nodig 

prijsoffertes en selecteert ‘de beste offerte, volgt de goedkeuring van de budgethouder op, 
verzendt de bestelorder naar de leveranciers of externe dienstverleners, registreert 
ontvangsten en/of volgt geleverde prestaties financieel op, behandelt inkomende facturen die 
niet door het automatisch proces gaan, vraagt creditnota's, ... 

● Je zorgt binnen de deadlines daarbij voor de correcte efficiënte input en verwerking van de 
diverse gegevens in de software PeopleSoft Finance. 

● Je controleert op correctheid, op naleving van afspraken en wetgeving/reglementering. 
● Je bouwt en volgt interne controlepunten in de gegevens en processen op. 
● Je volgt de eigen taken en werking op via controlerapporten en plant de eigen werkzaamheden 

via queries. 
● Je bent aanspreekpunt voor en contacteert interne en externe klanten. 
● Je bespreekt moeilijke dossiers met collega’s en verantwoordelijken. 
● Je zorgt voor een vlotte informatiedoorstroming, helpt anderen bij complexere zaken. 
● Je doet voorstellen voor efficiëntieverbetering van de taken en werking. 
● Je neemt deel aan vergaderingen en werkgroepen/verbeterprojecten. 
● Je integreert nieuwe evoluties in je vakgebied en verzamelt actief de nodige gegevens om de 

eigen vakkennis te updaten. 
● Je zet ‘jezelf vervolmaken’ en’ periodieke opleiding volgen’ op je persoonlijke agenda. 

 

4. PROFIEL 

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n): 

Je werkt als (statutair) ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de 



 

vacature binnen VDAB  
 
Je bent (contractueel) tewerkgesteld binnen VDAB  of in een betrekking met een 
salarisschaal van rang B1  en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die 
van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene 
bekendmaking1 . 
Of  
Je bent (contractueel) tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in 
dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van 
de vacature) binnen VDAB  en je bent geslaagd in de generieke proeven voor de gevraagde 
graad. 

 
 

4.2 COMPETENTIES 

 
4.2.1 Technische competenties 

Deze kan je terugvinden in de functiebeschrijving in bijlage. 

4.2.2 Persoonsgebonden competenties  

- Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, 

waarden en normen van de organisatie. 

- Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of 

project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is. 

- Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek 

naar aanvullende relevante informatie. 

- Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis 

van een afweging van relevante criteria. 

- Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende 

belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren. 

- Plannen & organiseren: Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de 

nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen 

bereiken. 

- Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van 

fouten. 

 

 

 

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan je op volgende 
website vinden: https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.   

                                                             
1
 Contractuele selectieprocedures werden algemeen bekend gemaakt indien ze gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad en/of de website van 

de VDAB en/of de website van Jobpunt Vlaanderen (tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014), op de website van VDAB (tussen 1 november 2014 en 31 
december 2017), op de website van de VDAB en/of www.werkenvoorvlaanderen.be (vanaf 1 januari 2018).  Voor de contractuele personeelsleden die 
vóór hun indiensttreding of overheveling geslaagd zijn voor een selectie bij een andere overheid moet de contractuele selectieprocedure vanaf 1 
januari 2006  bekend gemaakt zijn op de website van Selor, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de VDAB of Jobpunt Vlaanderen  (VPS 
art. III 31).  
 
 

https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/


 

 

4.2.4.   Bijkomende voorwaarden en verwachtingen 

- Flexibiliteit: Je past je werkwijze, aanpak of stijl doelgericht aan in verschillende situaties 
of ten aanzien van verschillende personen. 

 

 

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN 

Op datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking; 
2. Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten; 
3. Je voldoet aan de voorwaarden vermeld onder paragraaf formele deelnemingsvoorwaarden;  
4. Je slaagt in de selectieprocedure. 
5. Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + 

Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland. 
6. Je bevindt je in de administratieve toestand van dienstactiviteit. 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of 
chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen. 

5. AANBOD 

- Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die en 

permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. 

- Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-

middelen betreft. 

- Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo 

optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per 

jaar en een systeem van glijdende werktijden. 

- Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.  

- Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (per gewerkte dag). 

- Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijhorende salarisschaal 

B111.Klik hier voor extra informatie over arbeidsvoorwaarden. 

- Je proeftijd met een individueel vormingsprogramma bedraagt 9 maanden voltijds. De 

proeftijd is niet van toepassing als je als Vlaams ambtenaar al in de graad van de vacature 

werkt. 

- Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, 

aangepast aan je individuele situatie 

- De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing. 

 

Meer weten over werken bij de Vlaamse Overheid?   www.werkenvoorvlaanderen.be 

 

6. SELECTIEPROCEDURE 

6.1 CV-SCREENING 

Aan de hand van het door jou ingevuld sollicitatieformulier gaan we na of je al dan niet aan de 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/


 

formele deelnemingsvoorwaarden voldoet. De deelnemingsvoorwaarden zijn terug te vinden onder 
punt 4.1. Enkel kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg 
van de selectieprocedure. 
De cv-screening vindt plaats binnen de 14 dagen na afsluiting van de publicatie. 

6.2 VOORSELECTIE 

Indien er 7 kandidaten of meer zijn, kan er beslist worden om een voorselectie uit te voeren. Ook de 
kandidaten die generiek vrijgesteld zijn, dienen deel te nemen aan de voorselectie. Deze voorselectie 
bestaat uit een proef waarbij  een rangschikking wordt bepaald op basis van de resultaten die 
gehaald moeten worden binnen de functie. Enkel de 6 best scorende kandidaten na deze proef gaan 
door naar de volgende selectiefase. 
 

6.3 SELECTIEGESPREK 

Deze selectiefase bestaat uit een competentiegericht gesprek aangevuld met één of meerdere cases. 
Het selectiegesprek gaat na of de kandidaat over de competenties beschikt die nodig zijn voor deze 
functie. 
De competenties kan je terugvinden onder punt 4.2 of in de functiebeschrijving. 
 
De competenties worden beoordeeld met een score en een motivering: 
Score 1: competentie is niet aangetoond en niet ontwikkelbaar binnen korte termijn 
Score 2: competentie is potentieel aanwezig en ontwikkelbaar binnen korte termijn 
Score 3: competentie is aanwezig op het gevraagde niveau 
      1x score 1 is “niet geslaagd” 
 
Tijdens deze selectiefase worden ook volgende punten beoordeeld: 

- Motivatie 
- Visie en inzicht in de functie 
- Passend in de organisatie 

 
Deze selectiefase wordt gevoerd met een jury. Deze jury bestaat minstens uit een leidinggevende en 
een HR-afgevaardigde en eventueel aangevuld met één of meerdere experten in het vakgebied en 
bestaat tenminste uit drie personen. De HR-afgevaardigde is de voorzitter van de jury. 
 
Deze selectiefase is eliminerend. 

6.4 EINDDELIBERATIE 

De jury beslist op basis van het verkregen totaalbeeld per kandidaat over geschikt/niet geschikt voor 

de functie. 

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je 
wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, 
afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse 
overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de 
selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een 
selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld 
in de vacature. 

6.5 VRIJSTELLING EN NIET NODELOOS HERTESTEN 



 

Vrijstelling 
Heb je in het verleden een vrijstelling behaald in een vorige procedure en is die ook van toepassing in 
deze procedure? Voeg dan bij je sollicitatie de stavende documenten toe. 
 
Niet nodeloos hertesten 
Nam je na 1 december 2014 al eens deel aan een selectieprocedure bij een dienst van de Vlaamse 
overheid en werd je toen beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot 
toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in een andere procedure. Dat betekent dat 
eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de 
lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport 
van de eerder afgelegde testen. 
 

7. HOE KAN JE  SOLLICITEREN? 

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 28 april 2021 met het online 
sollicitatieformulier via het intern loopbaancentrum (Vlimpers).  
 
Klik hier voor een stap-voor-stap handleiding om je te begeleiden bij je online sollicitatie. 
 
Wie als contractueel personeelslid solliciteert via horizontale mobiliteit dient zelf aan te tonen 
geslaagd te zijn voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking bij de Vlaamse 
overheid.  Bezorg ons in dit geval bij inschrijving ook volgende documenten: 

- de functiebeschrijving/het selectiereglement van de oorspronkelijke selectie 
- de motivering/verslaggeving betreffende je geschiktheid in de betreffende procedure. 

 

8. VRAGEN 

Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met: 

Christel Joosten, teamleider operationele inkoop Antwerpen Christel.joosten@vdab.be of 
0497/033880 
  

Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je 

contact opnemen met: 

Kirsten Van Roey, consulent HRM, kirsten.vanroey@vdab.be, 0470/45 31 24 
 

Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op 
www.werkenvoorvlaanderen.be 

 

9. FEEDBACK 

Na elke eliminerende selectiestap wordt de kandidaat uiterlijk binnen de 2 weken verwittigd.  
De HR-dienst stelt de kandidaten schriftelijk in kennis van het eindoordeel. 
De HR-dienst doet de kandidaten binnen de maand na het ontvangen van hun resultaten een 
voorstel tot feedbackgesprek. 

De kandidaten die een screening aflegden, kunnen voor feedback over dit gedeelte terecht bij de 
dienst gespecialiseerde screening na afronding van de selectie. 

10. RESERVE EN GELDIGHEID 

https://youtu.be/mtJWschfrms
https://youtu.be/mtJWschfrms
mailto:Christel.joosten@vdab.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/


 

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve aangelegd die bestaat uit de lijst van 
geschikten met rangschikking. De hoogst gerangschikte kandidaat krijgt als eerste de kans om in te 
gaan op concrete vacatures die zullen worden aangeboden. 
 
Deze reserve heeft een geldigheidsduur  van 6 maanden (en gaat in vanaf de datum van het proces-
verbaal van de selectieprocedure) voor dezelfde functie op dezelfde standplaats. 



Functiebeschrijving:

Deskundige inkoop

Voor akkoord

Naam leidinggevende Datum + handtekening

Naam functiehouder Datum + Handtekening



1. Context van de functie

1.1. Waarden van de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid is een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle
belanghebbenden werken we aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

1.2. Positionering

Aan welke functie rapporteert de
functiehouder?

Teamleider inkoop

Welke functies rapporteren aan de
functiehouder? geen

1.3. Kwantitatieve gegevens

Aantal medewerkers waaraan wordt
leiding gegeven (met vermelding van
type medewerker):
Budgetten (met vermelding van het
type impact dat de functiehouder
heeft):
Bijkomende kwantitatieve gegevens:

2. Doel van de functie

Diverse vakinhoudelijke activiteiten inherent aan de eigen specialisatie voorbereiden en uitvoeren volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten en procedures met als
doel aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of producten af te leveren.

3. Resultaatgebieden

Resultaat Voorbeelden van activiteiten

Voorbereiding

De eigen werkzaamheden inhoudelijk voorbereiden, plannen en praktisch
organiseren met als doel er voor te zorgen dat deze efficiënt kunnen verlopen.

- Neemt kennis van de uit te voeren opdrachten en stelt op basis hiervan een
eigen werkplan op.

- Wint voorafgaandelijk informatie in ter verduidelijking van de opdracht.
- Verricht voorbereidend studie- en opzoekwerk.
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http://www.bestuurszaken.be/waarden-vlaamse-overheid
http://www.bestuurszaken.be/dossierbeheerder-externe-aanvragen


- Contacteert klanten en andere betrokkenen.
- Doet de voorbereidingen voor inkoop gerelateerde verrichtingen.
- Voert voorbereidende administratieve taken uit.

Uitvoering

Diverse activiteiten inherent aan de eigen specialisatie uitvoeren met als doel bij
te dragen tot een vlotte en tijdige afhandeling van de opdrachten van de entiteit.

Context:
Volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten, procedures en
veiligheidsvoorschriften.

- Voert de complexe en specialistische taken uit in het aankoopproces,
voorraadbeheer, regioboekstukken, vaste activa en regie-uitbestedingen.

- Zorgt voor een correcte en efficiënte input en verwerking van de diverse
gegevens in het ERP-systeem van de afdeling, Peoplesoft

- Is back-up voor de medewerker financiën.
- Werkt mee aan de ontwikkeling en het beheer van nieuwe concepten en

vakspecifieke producten op maat.
- Werkt mee aan de ontwikkeling en toepassing van geautomatiseerde

procesbenadering van het werkgebied een aan technische functionaliteiten
binnen het geautomatiseerde ERP- systeem.

- Bezorgt (met een eerste analyse) op vaste tijdstippen gestandaardiseerde of op
aanvraag niet-gestandaardiseerde rapporten.

- Analyseert rapporten voor een correcte werking van de dienst/afdeling.
- Neemt de rol van risicobeheersing en kwaliteit van de inkoopprocessen mee

op zich.
- Stelt aanpassing voor van procedures en werkwijzen nav nieuwe wetgeving en

knelpunten teneinde de efficiëntie te verhogen van de eigen werking.
- Werkt samen met andere diensten waar nodig.
- Maakt administratieve documenten zoals plannen, bestanden, rapporten,

lijsten, statistieken, overzichten,…

Rapporteren

Rapporteren over de eigen werkzaamheden en resultaten met als doel de
leidinggevende/het team/zichzelf in staat te stellen het resultaat met de
kwaliteitsnormen te vergelijken en indien nodig bij te sturen.

- Houdt een ‘agenda’ bij van de uitgevoerde taken en outputindicatoren.
- Geeft feedback aan de leidinggevende omtrent de status van de dagelijkse

workflow (van de eigen dienst).
- Maakt een logboek of activiteitenverslag.
- Signaleert knelpunten en/of uitzonderlijke waarnemingen of gebeurtenissen

en denkt proactief mee aan oplossingen, aangepaste methodes, integratie in
de processen...…

Beheer van materiaal en/of gegevens

Inventariseren, verzamelen en onderhouden van het nodige materiaal
(grondstoffen en werktuigen) en/of analyseren van gegevens met als doel altijd te
beschikken over degelijke en bruikbare materialen en/of gegevens.

- Documenteert de eigen taken (en deze van de medewerkers van de eigen
dienst).

- Verzorgt een klassement of documentatiebeheersysteem.
- Houdt documentatie, klassement, archief up-to- date.
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Informeren

Informeren over producten, diensten, systemen of procedures met als doel er
voor te zorgen dat de (interne of externe) klant inzicht heeft in het gebruik en de
mogelijkheden ervan.

Context:
Vanuit de vakinhoudelijke specialisatie
Binnen duidelijk afgebakende bevoegdheden.

- Communiceert en maakt afspraken met alle betrokken diensten, intern en
extern.

- Verleent assistentie bij het gebruik van gespecialiseerde systemen.
- Beantwoordt vragen en verstrekt advies aan interne en externe klanten.
- Neemt deel aan vergaderingen, werkgroepen, stuurgroepen, projecten.
- Verspreidt documentatie naar interne en externe klanten.
- Zorgt voor een vlotte informatiedoorstroming naar interne en externe klant.

Kennis m.b.t. het vakgebied

Zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen vakgebied en werkterrein met als
doel via integratie van de nieuwe evoluties de kwaliteit van de uit te voeren
opdrachten voortdurend te verbeteren.

- Kent en volgt de ontwikkelingen binnen het vakgebied op via vakliteratuur,
studiedagen, opleidingen

- Zorgt voor vlotte informatiedoorstroming naar de medewerkers van de eigen
dienst of deeldomein en ondersteunt hen op vlak van het eigen
expertisedomein.

- Helpt collega’s vakinhoudelijk; bouwt de kennis verder uit en stelt die ter
beschikking om het kennisniveau van de dienst op peil te houden.

- Participeert als specialist aan het thematisch overleg voor het eigen
deeldomein, deelt zelf(standig) de opgedane kennis actief met de collega’s
(teamleden).

- Kan de rol van themabeheerder/ thematisch expert opnemen en ondersteunt
de thematische werkgroep.

(Indien van toepassing) Controle

Op het terrein controleren van de naleving van wetgeving, regelgeving,
voorschriften of normen met als doel dwalingen op te sporen en eventueel
correctieve acties te ondernemen of te laten ondernemen.

Context:
Binnen duidelijk afgebakende bevoegdheden

- Neemt mee de rol van controle op zich voor alle inkoopverrichtingen.
- Doet correcties of stelt ze voor bij het vaststellen van foutieve

gegevens/boekingen/werkwijzen/… en onderneemt de nodige acties opdat
deze foutieve gegevens/boekingen/werkwijzen/… in de toekomst voorkomen.

- Bouwt interne controlepunten in processen/producten/werkwijzen/…en
optimaliseert ze.

- Volgt (dagelijks) allerhande controlerapporten op omtrent de eigen taken (en
deze van de dienst).

4. Competentieprofiel

4.1. Gedragscompetenties

Verantwoordelijkheid nemen – niveau 1 Klantgerichtheid – niveau 1

Samenwerken – niveau 1 Zorgvuldigheid – niveau 1
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Analyseren – niveau 1 Plannen en organiseren – niveau 1

4.2. Vaktechnische competenties

Dienstspecifieke software kunnen gebruiken
Dienstspecifieke wetgeving en onderrichtingen kennen

5. Andere functierelevante informatie
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