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OCMW Temse is een dynamische organisatie die met een 300-tal 

medewerkers en een breed aanbod aan diensten en instellingen 

een belangrijke plaats inneemt in het welzijns- en zorgaanbod van 

de gemeente Temse. Wij zijn op zoek naar: 

Administratief medewerker (4/5de of voltijds) 

Functieomschrijving 

t.a.v. de OCMW diensten en -instellingen 

 geautomatiseerde inventarisatie (en continue update ervan) van de in de diverse O.C.M.W.-

instellingen en diensten (inclusief ziekenhuis -en serviceflatgebouw) opgestelde apparatuur 

alsmede het opvolgen van de afgesloten veiligheids- en onderhoudscontracten 

 onder verantwoordelijkheid van de ploegleider het magazijnbeheer "Technisch Materiaal" 

verzorgen 

 bijhouden prestaties Technische Dienst per activiteitencentrum voor (interne) verrekening 

en facturatie 

 opvolgen energie -en waterverbruiken 

 opvolgen (o.a. inschrijven werkbon, opmaak materiaalbon of bestelbon, controle 

leveringsbon, uitschrijven werkbon, terugbezorgen werkbon opdrachtgever, …) van de 

werkbons zowel inzake uitvoering met of zonder aankoop materiaal alsook inzake uitvoering 

door derden 

t.a.v. leveranciers en personen in externe instanties : 

 het zonodig verzekeren van intern en extern transport 

 opvang telefoonverkeer 

 bijhouden en verwerking prestaties Technische Dienst t.b.v. AZ Nikolaas campus “De 

Pelikaan” voor (externe) facturatie 

t.a.v. medewerkers en collega's van de eigen dienst en andere diensten/instellingen : 

 samenwerking en collegialiteit 

 snelle en correcte informatie-uitwisseling 

t.a.v. de ploegleider technische dienst: 

 rapportering van uitgevoerde opdrachten en signaalfunctie (defecten, problemen, klachten, 

...) 

 administratieve ondersteuning (tekstverwerking, telefonie, e-mail, kopies, klassement, ...) 

 agendabeheer 

 uitvoeren van overige taken passend binnen de doelstelling van de dienst. 

t.a.v. Diensthoofd Facility 

 ondersteunende functie 

Algemeen 
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 Verantwoordelijk voor het goed beheer van het toevertrouwde werkmateriaal 

 Mede instaan voor een correcte en vriendelijke sfeer 

 Meewerken aan brand- en evacuatieoefeningen 

Functiespecifiek Profiel 

Diploma secundair onderwijs 

Kennis : 

 bereid zijn om binnen de kortst mogelijke tijd de voor de dienst noodzakelijke vakkennis op 

te doen alsmede zich de vigerende specifieke informaticatoepassingen eigen te maken 

 kennis en goed gebruik van de gangbare office-toepassingen is een basis 

 

Vaardigheden : 

 administratieve en rekenkundige vaardigheden 

 kunnen werken met computer (windows, tekstverwerking, databeheer, …) 

 vlotte beheersing van het Nederlands (zowel gesproken als geschreven taal) 

 kunnen werken in georganiseerd (team)verband en leiding kunnen aanvaarden 

 eigen werkzaamheden kunnen organiseren, plannen en systematisch aanpakken 

 getuigen van een logisch denkvermogen 

Attitudes : 

 stipt, correct, zorgvuldig en nauwkeurig 

 verantwoordelijkheidszin 

 bereidheid zich permanent bij te scholen 

 zin voor initiatief en creativiteit 

 openstaan voor automatisatie en nieuwe informatiseringstechnieken 

 zin voor continue verbetering van processen en persooonlijke ontwikkeling 

 stressbestendig op piekmomenten 

Algemeen profiel 

 Klantvriendelijke, dienstverlenende en oplossingsgerichte houding t.o.v. de burger. 

 Positief imago van het OCMW en actieve betrokkenheid meedragen en uitstralen. 

 Zelfstandig, correct en snel uitvoeren van opgelegde taken. 

 Elementaire kennis van de structuur en werking van het OCMW. 

 Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en de gehele organisatie met respect 

voor de beleidsorganen en de hiërarchische lijn. 

 Flexibiliteit : zich kunnen aanpassen aan wijzigingen in de organisatie, de opdrachten en de 

werkregeling. 

 Polyvalentie en inzetbaarheid : de bereidheid en capaciteit om in te springen in verwante 

functies. 

 Tact, discretie, integriteit en respect voor het beroepsgeheim. 
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 Zin voor orde en netheid. 

 Samenwerking, teamgeest, kennis ten dienste stellen van anderen. 

Aanbod 

 Jobtime: 4/5de of voltijds  

 Wij bieden een contract bepaald duur (vervanging wegens arbeidsongeschiktheid, 3 

maanden met kans op verlenging) 

 Verloning op barema C1-C3 

 Maaltijdcheques, fietsvergoeding, glijdende werktijden,  

Belangrijk! Wij zoeken iemand die snel kan starten (liefst nog in juni), beschikbaar is gedurende de 

hele komende vakantieperiode (juli, augustus, september) en eventueel wil meedraaien in 

wachtsysteem. 

Interesse? 

Bezorg ons zo snel mogelijk uw CV en motivatiebrief via info@ocmwtemse.be (graag als 

onderwerp van e-mail ‘administratief medewerker TD vervanging’ . Bijkomende info betreffende 

de jobinhoud kan u bekomen bij Karel Fonck, ploegleider technische dienst (03/710 25 25). Andere 

info kan u bekomen bij de personeelsdienst, tel. 03/710.25.30 (Svenja Vergauwen). Indien uw 

kandidatuur weerhouden wordt, zal u worden uitgenodigd op een gesprek op donderdag 15 juni 

(namiddag). 
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