
1 Administratief medewerker (m/v/x) – niveau C – bij de dienst secretariaat 
in voltijds (38u/week) contractueel verband voor onbepaalde duur. 
Vacaturenummer: SC28102019 

Het lokaal bestuur Lubbeek zoekt een Administratief medewerker dienst secretariaat  
In Lubbeek zetten we dagelijks in op het welzijn van onze burgers en medewerkers, dat zit in ons 
DNA. We doen dat op een doeltreffende manier, in volle transparantie en dicht bij de burger. De 
burger betrekken bij het beleid, duurzame beslissingen nemen met respect voor mens en milieu en 
onze middelen efficiënt inzetten, daar gaan we immers voor! 
Heb je zin om je in te zetten voor de Lubbekenaars en je DNA te laten versmelten met dat van de 
gemeente? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-
privébalans en een vernieuwende blik op de toekomst. 

Wat ga je doen? 

Je maakt deel uit van de dienst secretariaat. Deze dienst staat in voor de opvolging van de 
briefwisseling, de voorbereiding en de nazorg van vergaderingen van het college van burgemeester 
en schepenen en van de gemeenteraad alsook van het managementteam en diensthoofdenoverleg. 

Je staat o.a. in voor: 

 allerlei administratieve, praktische en logistieke taken zodat de werking van de diensten
optimaal ondersteund wordt;

 het voorbereiden, opvolgen en afhandelen van dossiers voor het schepencollege, vast
bureau, commissie beleidsdomeinen, gemeenteraad en de OCMW-raad ;

 het opmaken van tijdelijke verkeersregelingen i.s.m. de politie;

 het opvolgen van GAS-dossiers;

 het beheren van binnenkomende en uitgaande post.

Omdat we een organisatie in verandering zijn, is het mogelijk dat je ook ingezet wordt in andere 
domeinen van de organisatie. Daarbij streven we steeds naar een balans tussen de belangen van de 
organisatie en die van het individu. 

En met wie? 
Je werkt onder de leiding van en rapporteert aan de algemeen directeur. Binnen die dienst werk je 
samen met andere deskundigen en administratief medewerkers conform de wettelijke en 
gemeentelijke administratieve bepalingen. 

Je werkt hiervoor nauw samen met alle interne diensten, de politie en andere externen. 

De gedroomde kandidaat beschikt over: 

- een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld
- minstens 2 jaar beroepservaring in een administratieve functie



- een basiskennis van het decreet lokaal bestuur 
- een nauwgezette en flexibele werkhouding 
- een goede portie stressbestendigheid 
- een klantvriendelijke ingesteldheid 
- een goede kennis van het Office-pakket (Word, Excel, …) 
- een goede kennis van het Nederlands (gesproken en geschreven) 

 
Wat hebben wij te bieden? 

  Je komt terecht in een innovatieve, teamgeorganiseerde organisatie die uitgaat van delend 
leiderschap. 

 Een contractuele, voltijdse functie. 

 Een aantrekkelijk verloningspakket in een dynamische werkomgeving. Salarisschaal volgens  
schaal C1-C3 (aanvangsloon tussen €1927,37 – €3122,20 bruto) waarbij relevante 
beroepservaringsjaren (max. 12 jaar) meegenomen worden. 

 Extralegale voordelen (35 dagen vakantie, maaltijdcheques, mogelijkheid om aan te sluiten 
bij de hospitalisatieverzekering, terugbetaling abonnement woon-werkverkeer voor 
openbaar vervoer,…). 

 
Interesse? 

 Je kandidatuur (sollicitatiebrief met vermelding van het vacaturenummer) met cv, een kopie 
van je diploma en een uittreksel uit het strafregister bezorg je via  e-mail aan 
personeelsdienst@lubbeek.be, of per post gericht aan het college van burgemeester en  
schepenen, Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek (poststempel geldt als bewijs van de tijdige 
indiening van uw kandidatuur) of door afgifte op het gemeentehuis. 

 De kandidaturen dienen uiterlijk op 26 november 2019 ingediend te zijn bij het 
gemeentebestuur van Lubbeek. 

 
Selectie: 

 De selectie start met een schriftelijke proef, die zal plaatsvinden in de eerste week van 
december.  

 De mondelinge proef zal plaatsvinden in de week, volgend op het schriftelijke gedeelte. 

 Kandidaten dienen voor elk onderdeel minstens 50% en in het totaal minstens 60% te 
behalen om te slagen.  

 Er wordt een wervingsreserve van 2 jaar aangelegd.  

 
Nog vragen?  

 Voor meer info over de functie of de aanwervingsprocedure kan je terecht bij Laura Coen, 
Deskundige personeel-secretariaat (laura.coen@lubbeek.be of op het nummer +32 (0) 16 47 
97 75) of bij de personeelsdienst (personeelsdienst@lubbeek.be of op het nummer +32 (0) 
16 47 97 77). 
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