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Functieprofiel 

Administratief medewerker 

1 IDENTIFICATIEGEGEVENS 

Functiebenaming: Administratief medewerker 

Functiecode: CAF001 

Organisatie: Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen 

Unit: Ondersteunende diensten – centrale administratie 

Bepalende rol: Management  Leidinggevende   Specialist   Ondersteunend 

2 DOEL VAN DE FUNCTIE 

De administratief medewerker draagt zorg voor de afhandeling van het telefoonverkeer, het 

onthaal en informeren van cliënten en (interne/externe) klanten en het bieden van admini-

stratieve en organisatorische ondersteuning teneinde een vlotte administratieve werking te 

garanderen. 

3 PLAATS IN DE ORGANISATIE 

3.1 Beschrijving 

 De administratief medewerker ressorteert hiërarchisch onder de verantwoordelijke onder-

steunende diensten en PR 

 De administratief medewerker rapporteert rechtstreeks aan de verantwoordelijke onder-

steunende diensten en PR 

 De administratief medewerkers maakt deel uit van het team centrale administratie, onder 

leiding van de verantwoordelijke ondersteunende diensten en PR. 
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3.2 Visuele weergave 

 

4 RESULTAATGEBIEDEN 

Basistakenpakket: 

 Het (telefonisch) onthalen van cliënten en (interne/externe) klanten opdat iedereen de 

correcte dienstverlening zou krijgen. 

Voorbeelden van activiteiten: 

 aanmelden van de cliënt/klant; 

 correct informatie geven over de bereikbaarheid van medewerkers; 

 beantwoorden en doorverbinden van telefoons. 

 

 Het administratief ondersteunen van de centrale diensten en de units teneinde de dag-

dagelijkse werking te garanderen. 

Voorbeelden van activiteiten:  

 up-to-date houden van interne databanken; 

 controleren van de budgetten van de leefgroepen; 

 bijdragen aan de organisatie van unitoverstijgende activiteiten; 

 verdeling in- en uitkomende post. 
 

 Het uitvoeren van administratieve taken teneinde de jongere op sociaaljuridisch en fi-

nancieel vlak in orde te stellen. 

Voorbeelden van activiteiten: 

 opvolgen van de ziekteverzekering; 

 uitvoeren en opvolgen van de aanvragen tot een studietoelage; 

 opvolgen van de jongerenrekeningen in samenspraak met het hoofd administratie en 

financiën; 

 berekenen en verdelen van de zakgelden. 

 

 Beheren van materiaal teneinde de randvoorwaarden voor een vlotte dagelijkse werking 

van de units en de organisatie te garanderen 

Voorbeelden van activiteiten: 

 ontlenen van kampmateriaal en multimedia; 

 opvolgen van de reservaties van het rollend materieel; 

 aankopen en opvolgen van de stock van school- en bureelmateriaal; 

 afhandelen van de aanvragen tot school- en bureelmateriaal van de units. 
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 Ondersteunen van de IT – verantwoordelijke in eenvoudige IT – gerelateerde taken 

 

Voorbeelden van activiteiten : 

 

 gebruiksklaar maken van ICT-materiaal voor medewerkers en jongeren; 

 mede beheren van het intranet, Facebook-pagina en website; 

 het organiseren van de jaarlijkse archivering en vernietiging van elektronische en pa-

pieren documenten in gebruik binnen de VOT; 

 opnemen van communicatie met een archiefwaarde in het archief 

 doorgeven van en overleggen met PC-verantwoordelijke in de leefgroepen over 

vragen van de jongeren. 

 

Het basistakenpakket wordt bij voorkeur nog uitgebreid met: 

 

 Ondersteunen van de IT – verantwoordelijke in complexere IT – gerelateerde taken  

Voorbeelden van activiteiten : 

 

 hulp bieden bij hardware –en software problemen en/of – vragen; 

 beheren van users, rollen, mailgroepen,… op eigen netwerk en externe toepassingen; 

 beheren van de interne netwerkstructuur 

5 ARBEIDSOMGEVING 

 Flexibel uurrooster 

 Dagwerk 

 Werkt veel met de computer 

6 COMPETENTIES 

6.1 Kerncompetenties 

Functiecompetentie Niveau 

Kwaliteitsgericht handelen 2 

Betrokkenheid 3 

Klant- en cliëntgerichtheid 3 

6.2 Functiecompetenties 

Functiecompetentie Niveau 

Stressbestendigheid 3 

Plannen en organiseren 2 

Nauwkeurigheid 3 

Samenwerken 2 

 

6.3 Technische competenties 

Technische competentie Niveau 

Kennis van het Officepakket  Senior 

Kennis van correcte spelling en grammatica Senior 

Kennis van een klantvriendelijk (telefonisch) onthaal Senior 

 


