
 

VACATURE 
 

 

Het OCMW Evere werft aan een 

DIRECTIEASSISTENT (m/v/x) - Niveau B 
 
Opdracht 

De directieassistent werkt in het departement belast met de algemene directie van het OCMW. Hij/zij 
ondersteunt op administratief vlak de uitvoering van de dagelijkse taken van de Voorzitter en de 
Secretaris-Generaal. Hij/zij vertegenwoordigt het OCMW op een positieve manier en verzekert een 
kwaliteitsvolle interne en externe dienstverlening. Hij/zij beheert de dossiers en projecten van zijn/haar 
dienst. Hij/zij neemt deel aan de ontwikkeling van de dienst door er de werking van de optimaliseren 
en dit door de termijnen na te leven. 

 

Activiteiten 

Deze lijst is niet beperkend : 

 Onthalen, informeren en doorverwijzen  
 Telefoongesprekken en mails beheren 
 Beheren van de agenda van de Voorzitter en de Secretaris-Generaal  
 Organiseren en bijwonen van vergaderingen 
 Informatie verzamelen , structureren en voorstellen aan de Voorzitter of de Secretaris-

Generaal  
 Nota’s, verslagen en diverse documenten opmaken en verdelen 
 Administratief de organisatie van punctuele evenementen ondersteunen  
 Voorbereiden en opvolgen van beslissingen (via de software BOS) 
 Projecten beheren en rapporteren over hun vooruitgang 
 Opmaken of vertalen van sommige documenten van het Frans naar het Nederlands 

 

Gedragscompetenties : 

 Integer en professioneel handelen  
 Oplossingen zoeken 
 Resultaatgericht zijn (voor zichzelf en de organisatie)  
 Het werk structureren 
 Communicatief zijn 
 Zich aanpassen 
 Samenwerken 
 Zelfontwikkeling 
 Zijn/haar netwerk ontwikkelen  
 Stressbestendig zijn 
 Een onberispelijke deontologie en discretie hebben 

 
 
 
 



Technische competenties 

In het bezit zijn van één van de volgende getuigschriften of diploma’s : 
 

 Houder zijn van een Bachelorsdiploma directieassistent, administratieve 
wetenschappen, recht of vertaler/tolk  

 Minimum 3 jaar ervaring hebben in een gelijkaardige functie 

 
 
De kennis van het Nederlands is vereist en de kennis van het Frans is een pluspunt. 

 
Aanbod  

 Een contract van onbepaalde duur – 36u/week 
 36 verlofdagen per jaar 
 Een salaris volgens de wettelijke barema’s, met mogelijke overname van anciënniteit  
 Maaltijdcheques van 7Euro 
 Gratis MIVB abonnement en tussenkomst in de andere openbaar vervoermiddelen of zachte 

mobiliteit 
 Een hospitalisatieverzekering 

 
 

Hoe kandidaat stellen ? 

Indien u interesse hebt, gelieve CV, motivatiebrief, kopie van de getuigschriften en diploma’s 
vóór 25/02/2020 per mail te sturen, ter attentie van   
Mevrouw ROSSELLI -  jobs@ocmwevere.brussels 

mailto:jobs@ocmwevere.brussels

