
 

NIVEAU D   

Ondersteunende administratief uitvoerende functie 

Assistent (m/v) – IVA SDP 

 

I. Functiebenaming 

Administratief : assistent 

 

II. Plaats in de organisatie 

De functie situeert zich binnen de Sociale Dienst Provinciepersoneel.  

De functiehouder rapporteert aan de direct leidinggevende. 

 

III. Basisdoelstelling 

Je staat in voor het secretariaatswerk en de ondersteunende taken binnen het Intern 

Verzelfstandigd Agentschap Sociale Dienst Provinciepersoneel (IVA SDP). Je helpt mee met de  

repetitieve taken in het kader van de werking van het agentschap. 

 

IV. Generieke resultaatgebieden 

Instaan voor administratieve, praktische of logistieke taken  

 

Dit omvat onder meer volgende taken : 

 

Bij administratieve functies :  

o Verzorgen van allerlei schriftelijke communicatie (brieven, mailings,…) 

o Reserveren van zalen, zorgen voor catering 

o Bestellen van materiaal 

o Nazien, bvb. van documenten, formulieren, facturen,… 

o Verwerking en opvolging lidmaatschappen IVA SDP 

 

Polyvalent meewerken aan eenvoudige opdrachten 

 

Informeren en helpen van de klant met het oog op een correcte en klantvriendelijke 

dienstverlening 

 

Dit omvat onder meer volgende taken : 

 

o Geven van inlichtingen 

o Meedenken naar klantgerichte oplossingen binnen de geldende regels en procedures; 

o Afleveren van de vereiste documenten; 

o Opvolgen van de informatie die de klant opvraagt; 

o Doorverwijzen van de klant indien nodig. 

 

  



Instaan voor een optimale informatiedoorstroming  

 

Dit omvat ondermeer volgende taken : 

 

o Constructief deelnemen aan het werkoverleg 

o Rapporteren aan de leidinggevende in verband met de taakuitvoering 

o Formuleren van suggesties die kunnen bijdragen tot een betere, klantgerichte 

dienstverlening 

o Signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten,… die al dan niet direct met de 

eigen taakuitvoering te maken hebben  

 

V. Specifieke resultaatgebieden 

geen 

VI. Profiel 

I. KERNCOMPETENTIES 

Permanente ontwikkeling   

o Leren uit eigen fouten en van ervaren collega’s 

o Bereid om bij te leren  

o Openstaan voor vernieuwing 

o Openstaan voor feedback van anderen  

o Nieuw geleerde zaken in de praktijk toepassen 

Integriteit 

o De bestaande regels en afspraken kennen, begrijpen en respecteren  

o Eerlijk en betrouwbaar handelen  

o Volledige en juiste informatie doorgeven 

o Respect tonen voor anderen 

 

II. GEDRAGSCOMPETENTIES 

Kwaliteitsvol werken 

o Het werk verzorgd en correct uitvoeren 

o Taken tijdig en volledig afwerken zonder externe controle 

o Zich verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van het werk 

o Eigen fouten opmerken en deze herstellen 

Samenwerken 

o Afspraken naleven met leidinggevende en collega’s 

o Anderen helpen 

o Informatie en kennis delen met anderen  

o Zich positief opstellen 

  



Flexibiliteit 

o Bereid om andere taken op te nemen  

o Bereid om extra inspanningen te leveren 

o Bijspringen op een andere werkplek als dit nodig is 

Klantgerichtheid 

o Vriendelijk en hulpvaardig zijn 

o Kalm en geduldig blijven 

o Aandacht besteden aan het eigen voorkomen 

o Vragen of klachten beantwoorden op een beleefde en respectvolle manier 

o Verantwoordelijkheid opnemen bij fouten of klachten 

 

III. VAKTECHNISCHE COMPETENTIES 

 

o Kennis van de opbouw en organisatie van de eigen dienst  

o Kennis van het de softwaretools van de dienst (Colibri, SDP databank, 

Tijdsregistratiesysteem) en het intranet  

o Kennis van MS Office 

 

VII. Extra informatie 

 

 


