
Het OCMW van Sint-Joost-ten-Node is op zoek naar een bestuurssecretaris (M/V/X) – COD (HR-
dienst) 

 
Taken: 
 
In samenwerking met de HR-directeur: 
 
 Opstellen, analyseren en opvolgen van dossiers over HR-thema's: rekrutering, opleiding, 

evaluatie, functioneringsgesprekken, loopbaantraject en interne mobiliteit van personeel. 
 

 Aanwerving: opmaken van functiebeschrijvingen, publicatie van advertenties, analyse van 
cv's, testen en interviews, sollicitatiegesprekken voeren, rapporten opstellen voor het 
Vast Bureau en de Raad met een samenvatting van de verschillende stappen die zijn 
genomen voor de verschillende aanwervingen. 

 

 Opleiding: opstellen van opleidingsplannen met andere verantwoordelijken, 

opleidingsverslagen, opleidingsbeheer en inschrijvingen binnen het daartoe voorziene 

budget. 

 

 Evaluatie: een evaluatieproces en -procedure opzetten, evaluatieformulieren opstellen, 

evaluaties plannen en evaluaties opvolgen. 

 

 Opzetten en opvolgen van projecten: processen en procedures ontwikkelen, rekening 

houden met de regelgeving en participeren in optimaal humanresourcesmanagement. 

 

 Deelnemen aan interne en/of externe vergaderingen. 
 
 
Andere activiteiten 
 
 Beheer de prikklok: instellen, bewaken en aanpassen van schema's. 

 
 Opstellen van documenten (brieven, reglementen, notities, etc.) gebaseerd op actief 

onderzoek in wet- en regelgeving. 
 

 Implementeren of ontwerpen van de ontwikkeling van procedures en processen. 
 

 Organiseren van stipte activiteiten (examens, rekrutering, ...). 
 

 Een logistieke ondersteuning zijn: mails, fotokopiëren, archiveren, vergaderzaal 
voorbereiden, enz. 
 

 Verslag aan de hiërarchie over de geconstateerde moeilijkheden. 
 

 In moeilijke of problematische situaties in staat zijn oplossingen te vinden of op zijn minst 
oplossingen voor te stellen aan de secretaris-generaal en de voorzitter van het Centrum. 



 Informatie, advies, begeleiding, overleg, geven aan de verantwoordelijken, medewerkers 
en externe correspondenten. 
 

 Dossiers coderen in BOS en deliberaties opmaken 
 
 
 Uw profiel: 
 
 Master/ licentiaat in bedrijfspsychologie en personeelsbeleid of Human resources 
 U werkt nauwkeurig en ordelijk  
 U werkt autonoom en kunt goed samenwerken, zowel met de hiërarchie als met de 

collega’s 
 U hebt goede redactionele vaardigheden 
 U bent tweetalig-FR-NL of heeft een goede kennis van de tweede taal 
 
 
Uw contract: 
 
 Een contract van onbepaalde duur (COD) 
 Voltijdse tewerkstelling (36 uren per week) 
 Glijdende werkuren (7u/9u - 15u/17u) 
 Maaltijdcheques (8€) 
 Terugbetaling openbaar vervoer (100%) 
 Toegang tot onze polikliniek 
 25 vakantiedagen en compensatie uren 
 
 
Interesse?  
 
U kunt uw cv en motivatiebrief doorsturen naar Mevrouw Katrien DE GRIEVE: 
grh.cand@cpassjtn.irisnet.be. 
 
Voor verdere inlichtingen kunt u ons telefonisch contacteren op het nummer 02/220.24.46. 
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