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Functiebeschrijving 

Administratief medewerker 

  

 

 

1. FUNCTIE 

 

• Concrete functie: Administratief medewerker dienst Omgeving 

• Niveau: C1 - C3 

• Contractueel verband 

• Onbepaalde duur  

• Afdeling Ruimte, dienst Omgeving 

 

2. Visie 

 
De gemeente Hoeilaart streeft naar een optimale dienstverlening voor haar inwoners. Om 

dit te realiseren zoeken we enthousiaste en dynamische medewerkers. Mensen die 

waarden als samenwerken, klant- en resultaatgerichtheid, loyauteit en zichzelf ontwikkelen 

belangrijk vinden. 

 

3. HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE 

 

De administratief medewerker maakt deel uit van de dienst omgeving en staat in voor de 

administratieve uitvoering, opvolging en afhandeling van dossiers met betrekking tot  

omgevingsvergunningen, adviezen en stedenbouwkundige attesten. Dit alles dient te 

gebeuren binnen de wettelijke termijnen.  

Je draagt bij tot een positief imago van de dienst en het Lokaal bestuur in het algemeen. 

 

4. PLAATS IN DE ORGANISATIE 

 

Je rapporteert aan en werkt onder leiding van de omgevingsambtenaar. 
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5. VAARDIGHEDEN 

 
5.1. Uitvoerende vaardigheden 

• Je verschaft correcte en concrete informatie en geeft advies aan de burger over 

stedenbouwkundige aangelegenheden (telefonisch, via email, enz.). 

• Je kan de informatieveiligheid van persoonsgegevens van burgers en andere 

gemeentelijke vertrouwelijke informatie, die je als medewerker beheert tijdens 

het uitvoeren van de activiteiten verbonden aan je functie, verzekeren. 

• Je zorgt voor de administratieve behandeling van stedenbouwkundige 

aanvragen. 

• Je verleent stedenbouwkundige inlichtingen aan notarissen en 

vastgoedkantoren. 

• Je volgt de wetgeving omtrent ruimtelijke ordening op. 

• Je houdt toezicht op de wettelijke termijnen i.v.m. vergunningsaanvragen. 

• Je zorgt voor het vervullen van de de wettelijke voorwaarden voor de 

ontvoogding van de gemeente (bijhouden vergunningenregister, 

plannenregister, register onbebouwde percelen, etc.). 

 

5.2. Communicatieve vaardigheden 

Je staat in voor een vlotte en correcte communicatie met de verschillende interne en 

externe partijen. Dit omvat onder meer volgende concrete taken: 

• Je onderhoudt contacten met diverse externe belanghebbenden.  

• Je staat in voor een vlot en correct contact met burgers en collega’s.  

• Je neemt deel aan het intern overleg teneinde een vlotte werking te garanderen 

van de dienst.  

 

5.3. Administratieve vaardigheden 

 

• Je hebt praktische kennis van de nodige computertoepassingen 

(tekstverwerking, databestanden, andere toepassingen eigen aan de dienst).  

• Je maakt de nodige brieven op en staat in voor de verzending en het klassement 

van de briefwisseling inzake ruimtelijke ordening en andere relevante materie.  

• Je start administratieve procedures tijdig op, past deze zorgvuldig toe en volgt 

deze op.  
 

 

 

6. COMPETENTIES 

 

6.1 Kerncompetenties 

Competenties waarover elke medewerker van de gemeente Hoeilaart dient te beschikken. 

Ze hebben betrekking op de waarden van de organisatie. 

Samenwerking 

• Werkt mee aan het behalen van afgesproken doelstellingen. 

• Deelt kennis en informatie op een transparante manier. 

• Bevordert de groepsgeest. 

Klantgerichtheid 

• Behandelt de externe en interne klant op een snelle, klantvriendelijke, respectvolle, 

• integere en objectieve manier. 

• Toont begrip voor opmerkingen of klachten van klanten. 

• Stelt vragen, stelt oplossingen voor of verwijst naar de juiste dienst of persoon. 

• Maakt concrete afspraken en komt die ook na. 
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Loyauteit 

• Voert de genomen (beleids)beslissingen op een correcte manier uit. 

• Staat constructief-kritisch tegenover genomen (beleids)beslissingen. 

Resultaatgerichtheid 

• Neemt doel- en oplossingsgericht en op de meest efficiënte manier de nodige 

initiatieven om de afgesproken taken of doelstellingen binnen de afgesproken 

termijn af te werken of te bereiken. 

Zichzelf ontwikkelen 

• Verwerft nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis die belangrijk zijn voor het eigen 

functioneren. 

• Stelt zichzelf professionele doelen. 

• Staat open voor en past zich flexibel aan veranderingen van de functie of de 

organisatie aan. 

 

 

6.2 Functiespecifieke competenties 

Competenties die in de uitoefening van deze specifieke functie belangrijk zijn. 

Nauwgezetheid 

• Verwerkt informatie op een vlotte manier. 

• Past richtlijnen, beslissingen en reglementen correct toe. 

• Leest het eigen werk na. 

• Heeft oog voor detail. 

Mondelinge communicatie 

• Is vriendelijk en behulpzaam. 

• Stelt duidelijke vragen. 

• Denkt oplossingsgericht. 

• Brengt een boodschap duidelijk over. 

• Communiceert vlot met verschillende doelgroepen.  

Schriftelijke communicatie 

• Schrijft professionele brieven en teksten. 

• Hanteert een correcte spelling en grammatica. 

Plannen en organiseren 

• Plant het werk. 

• Werkt zelfstandig. 

• Denkt niet enkel op korte termijn. 

• Respecteert deadlines. 

Integriteit 

• Gaat vertrouwelijk om met informatie. 

• Is eerlijk en oprecht. 

• Komt afspraken na. 

• Neemt verantwoordelijkheid op. 

 

Deze functiebeschrijving vormt de basis voor de evaluatie tijdens de loopbaan. 
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7. AANWERVINGSVOORWAARDEN 

- De burgerlijke en politieke rechten genieten. 

- Slagen in een selectieprocedure (schriftelijke en mondelinge proef + 

persoonlijkheidstest). 

 

 

 

 

 


