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Infobrochure 
 

OCMW Temse werft aan: 
 

Vacature Diensthoofd Aankopen (A1a-A3a) 
Benoeming in vast verband (na 1 jaar proef) – voltijds (38u/week) 

Aanleg wervingsreserve voor 2 jaar 
 
 
Het Lokaal Bestuur Temse 
 
Vanaf 1 januari 2019 werken de gemeente Temse en het OCMW Temse samen als het Lokaal Bestuur 

Temse. Het Lokaal Bestuur omvat verschillende diensten die instaan voor de dienstverlening naar de 

burgers. Zo is het Bestuur onder andere bevoegd voor de kinderopvang, sociale bijstand, bibliotheek, 

lokale jeugdwerking, sportinfrastructuur. Daarnaast omvat het Lokaal Bestuur ook een sociale dienst 

(algemeen, rechtshulp en schuldbemiddeling, gezinszorg, poetsdienst, klusjesdienst, LOI, 

onderwijsopbouwwerk, projectwerking) en 3 residentiële ouderenvoorzieningen met een centrale 

keuken in eigen beheer en een lokaal dienstencentrum. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de 

administratieve diensten die de eigen werking ondersteunen (financiële dienst, personeelsdienst, 

schoonmaak, …). De lokale overheid telt in totaal ongeveer 750 medewerkers. 

 

Naar aanleiding van de nauwere samenwerking komen er ons ook verschillende uitdagingen 

tegemoet. Zo zal er allereerst verder ingezet moeten worden op de integratie tussen gemeente en 

OCMW. Verder zal er in de nabije toekomst een nieuw woonzorgcentrum geplaatst worden op de 

campus van het huidige woonzorgcentrum in Temse. Ook de invulling van de verschillende 

campussen zal opnieuw onder de loep moeten worden genomen om iedereen de best aangewezen 

werkplaats te kunnen bieden. 
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De functiebeschrijving 

 

Functiebenaming Diensthoofd Aankopen 

Weddenschaal A1a-A3a 

Dienst Strategie en Organisatie 

Opmaakdatum December 2018 

Plaats in organogram Functioneert onder de leiding van de directeur 
strategie en organisatie en geeft leiding aan de 
verantwoordelijken/medewerkers van de 
diverse diensten die ressorteren onder dit 
departement. 

 
Functiedoel 
 

Optimaliseert het aankoop- en contractbeleid van het lokaal bestuur Temse inclusief de 
verzelfstandigde entiteiten. Coördineert en werkt mee aan het facilitair gebeuren (onderhoud 
gebouwen, installaties en terreinen). Is verantwoordelijk voor het administratief beheer van 
het volledige OCMW-patrimonium. Plant en beheert de investeringsbudgetten en is 
betrokken bij het budgetopvolgingsproces. 
 

 
Resultaatsgebieden  
 

Optimaliseert het aankoop- en contractbeleid van het lokaal bestuur Temse inclusief de 
verzelfstandige entiteiten: 
Gerelateerde taken : 

 Verantwoordelijk voor het optimaliseren van de aankoopprocedures (beste prijs/kwaliteit 
verhouding, kwaliteitsborging, efficiëntie,…). 

 Opvolging van de regelgeving betreffende overheidsopdrachten en verantwoordelijk voor een 
correcte toepassing ervan. 

 Adviseert en ondersteunt de diverse diensten m.b.t. de wetgeving overheidsopdrachten 
 Onderhandelt actief met leveranciers en volgt de contracten op 
 Verantwoordelijk voor leveranciersmanagement (tevredenheid, bijsturing, netwerking) 
 Verantwoordelijk voor de optimalisatie van de werking van de centrale magazijnen 
 Staat in voor een efficiënt en correct voorraadbeheer 

 … 
Optimaliseert het magazijnbeheer van het lokaal bestuur Temse: 

 Verantwoordelijk voor de optimalisatie van de werking van de centrale magazijnen 
 Staat in voor een efficiënt en correct voorraadbeheer 
 Opzetten van een werkbaar systeem voor de betrokken diensten 
 Formuleren van voorstellen 
 Overleg en afspraken maken met de betrokken diensten 

 … 
Coördineert en werkt mee aan het facilitair gebeuren (onderhoud gebouwen, installaties en 
terreinen) en is verantwoordelijk voor het administratief beheer van het volledige OCMW-
patrimonium. 
Gerelateerde taken : 

 Planning van de controle en inspectie van het gebouwenbestand, infrastructuur en de technische 
installaties (te voorziene werken, uit te voeren werken, algemeen onderhoud) in overleg met de 
ingenieur gebouwenverantwoordelijke 

 Staat in voor het administratief beheer van het onroerend en roerend patrimonium van het OCMW 
 Beheert het volledige vergunningenbestand (milieuvergunningen, exploitatie-vergunningen,…) 
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 … 

Helpt mee het meerjarenplan en budget, inzonderheid voor het departement strategie en 
organisatie, op te maken teneinde een consequent, doordacht beleid te kunnen voeren 
Gerelateerde taken : 

 mee uitwerken van het ontwerp van meerjarenplan en ontwerp van strategische nota (voorstellen van 
strategische doelstellingen) 

 mee uitwerken van het ontwerp van het jaarlijks budget en ontwerp van beleidsnota (voorstellen van 
operationele doelstellingen) 

 permanete opvolging en bewaking van de investeringsbudgetten  
 jaarverslaggeving 

 … 
Vertegenwoordigt de dienst en overlegt met interne en externe partners teneinde een optimale 
samenwerking te bekomen 
Gerelateerde taken : 

 Aangaan van professionele samenwerkingsrelaties met collega’s van andere besturen, met  instanties 
en organisaties buiten het lokaal bestuur Temse 

 Participeren aan interne en externe werkgroepen 
 Vertegenwoordigen van het lokaal bestuur Temse in bepaalde externe organisaties  

 … 
Volgt intensief de materie (wetgeving, nieuwe tendensen, …) relevant voor de dienst teneinde het 
gevoerde beleid steeds te kunnen bijsturen in overleg met het managementteam (MAT) en de 
Raden.  Is ook verantwoordelijk voor de effectieve toepassing van de wetgeving, regelgeving en 
procedures. 
Gerelateerde taken : 

 opvolgen van wetgeving, documentatie en literatuur 
 omzetten van juridische teksten naar begrijpbare nota’s 
 zorg dragen voor de interne communicatie en informatiedoorstroming 
 evaluatie en optimalisatie van de procedures binnen de dienst, met aandacht voor interne controle 

 … 
Organiseert de dienst en leidt het personeel van de dienst door middel van aansturing, coaching en 
evaluatie teneinde een optimale gecoördineerde werking te verwezenlijken met een efficiënte en 
resultaatsgerichte personeelsinzet. 
Gerelateerde taken : 

 Dagdagelijkse leiding van de dienst (werkverdeling, verlofregeling, functioneringsgesprekken, 
evaluatie, …) 

 Planning, voorbereiding en opvolging van de uitvoering van de beleids- en managementbeslissingen, 
de globale werkplanning, de voortgang van de werkzaamheden en de resultaten van de dienst 

 Ervoor zorgen dat de medewerkers als één samenwerkend geheel functioneren, m.a.w. werkoverleg 
organiseren en opvolgen 

 correcte informatiedoorstroming over lopende dossiers, projecten of werkzaamheden en de 
verschillende aspecten ervan (deadlines, prioriteitenbepaling, …) 

 Intense en constructieve samenwerking met de verschillende diensten van het departement 

 … 
Neemt actief deel aan de voorbereiding en de nabespreking van het managementteam  teneinde 
een geïntegreerd beleid binnen het lokaal bestuur Temse mogelijk te maken. Werkt actief mee aan 
de integratie tussen gemeente en OCMW Temse. 
Gerelateerde taken : 

 Formuleren van voorstellen 
 Informatiedoorstroming en adviesverlening 
 Informatiebeheer in de organisatie in nauw overleg met de dienst ICT en de directeur strategie en 

organisatie 
 Meewerken aan themagerichte werkgroepen 

 …  
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Competentieprofiel 
 

Klantgedreven :  
 Zet systemen op om een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening te garanderen 
 Past de dienstverlening, procedures, doelstellingen aan om beter aan (toekomstige) behoeften en 

verwachtingen van klanten te beantwoorden 
 Verankert een klantgerichte benadering structureel in de organisatie van de dienst(en) 
 Zet de nodige structuren op zodat klachten efficiënt en effectief kunnen behandeld worden 

 Stelt klanten centraal in de organisatie    
Integriteit : 

 Correct en integere houding inzake basisregels, wetgeving, sociale en ethische normen, ook in 
situaties van grote externe druk 

 Handelt correct en integer in situaties waar geen eenduidige regelgeving bestaat 
 Weet op een flexibele maar zorgvuldige, objectieve en correcte wijze om te gaan met bestaande 

regels en procedures als de situatie dat vereist 
 Beschermt de belangen van alle betrokkenen en belanghebbenden 

 Is met hart en ziel betrokken en is loyaal t.o.v. de organisatie  
Samenwerkingsgericht : netwerken uitbouwen : 

 Neemt acties om contacten te leggen en te onderhouden binnen en buiten de eigen organisatie 
 Maakt actief gebruik van externe relaties om bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen van 

het lokaal bestuur Temse 
 Bouwt relaties uit met instanties en personen die cruciaal zijn voor de goede werking van het lokaal 

bestuur Temse 

 Organiseert en/of neemt deel aan samenwerkingsverbanden tussen verschillende relevante 
organisaties 

Overtuigingskracht : 
 Werkt tijdens overleg constructief naar een win-win situatie  
 Bereikt tijdens overleg het vooropgestelde doel  
 Aanvaardt bij overleg redelijke compromissen  
 Beklemtoont gemeenschappelijke elementen en belangen bij de verdediging van eigen voorstellen  

 Legt vooraf contacten met anderen om problemen te kunnen detecteren en om tot afspraken te 
komen  

Bestuursvaardigheid : 
 Vertaalt zijn visie naar haalbare strategische doelstellingen 
 Houdt rekening met gevolgen voor een veranderende organisatiestructuur 
 Ontwikkelt lange termijndoelstellingen 
 Speelt in op politieke, maatschappelijke en andere externe opportuniteiten of bedreigingen 

 Inzicht in de gevolgen van beslissingen voor de organisatie en de maatschappij 
Voortdurend in beweging: visie ontwikkelen : 

 Anticipeert op toekomstige ontwikkelingen 
 Bereidt de organisatie voor op toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen 
 Houdt vast aan een langetermijnvisie, niettegenstaande de dagelijkse gebeurtenissen 
 Brengt eigen beleidsideeën naar voren gebaseerd op een duidelijke visie m.b.t. de missie en de 

doelstellingen van de organisatie  

 Integreert omgevingsfactoren in een coherente missie en visie enerzijds en in algemene beleidslijnen 
met positieve impact op middellange en lange termijn anderzijds  

Voortdurend in beweging: Veranderingsgerichtheid : 
 Stimuleert vernieuwing en verandering bij anderen 
 Stimuleert anderen om kritisch te kijken naar de huidige werking en om voorstellen te formuleren tot 

verbetering 
 Houdt rekening met de impact van veranderingsprocessen in voorstellen of acties (vb. impact op 

medewerkers, …) 
 Creëert een positief klimaat voor vernieuwing en verandering 

 Vertaalt ideeën van anderen in een nieuw zienswijze 
Resultaatsgerichtheid : objectieven halen 
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 Genereert resultaten door doelgericht handelen 
 Bereikt doelstellingen binnen de vooropgestelde tijdslimiet 
 Ziet welke acties moeten ondernomen worden om resultaten te bereiken 
 Behaalt resultaten door op doelbewuste wijze hinderpalen te elimineren 

 Neemt de verantwoordelijkheid op voor de juistheid en de kwaliteit van de afgeleverde resultaten 
door de medewerkers 

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid : een schrijfstijl hanteren die past bij de boodschap en de 
doelgroep 

 Hanteert een correcte en begrijpelijke taal 
 Structureert zijn boodschap en hanteert een gepast taalgebruik afhankelijk van de situatie of het 

publiek 

 Heeft een aantrekkelijke en motiverende schrijfstijl 
Leiding geven 

 Is een stuwende kracht voor de dienst(en) of entiteit (inspireert, neemt initiatief, is dynamisch) 
 Communiceert op regelmatige momenten over de opdracht van de organisatie en over het belang 

ervan 
 Leidt alle leden van de dienst(en) naar een zelfde objectief 
 Geeft de richting aan waarin de organisatie moet evolueren en stuurt de dienst(en) in die richting 

 Pakt misverstanden of conflicten tussen of binnen diensten aan en lost ze op door de knelpunten juist 
te identificeren, het voordeel voor de betrokkenen duidelijk te maken en aangepaste acties te 
ondernemen 
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Algemene aanwervingsvoorwaarden 

 een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking 
(dit wordt getoetst a.d.h.v. een recent uittreksel uit het strafregister – te bezorgen bij 
kandidaatstelling) 

 de burgerlijke en politieke rechten genieten 

 medisch geschikt zijn (voorafgaand aan indiensttreding, zal de interbedrijfsgeneeskundige 
dienst van Securex een gezondheidsbeoordeling uitvoeren). 

 kennis hebben van de Nederlandse taal 

 slagen in een selectieprocedure 
 
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 
 

 houder zijn van één van de diploma’s of getuigschriften die in aanmerking worden genomen voor 
de aanwerving in de betrekkingen van niveau A, zoals vermeld in Bijlage I van het Besluit van de 
Vlaamse Regering dd. 07 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor o.a. de 
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. (kopie diploma bezorgen bij 
kandidaatstelling) 

 Minstens 3 jaar relevante werkervaring kunnen bewijzen 

 

Financiële loopbaan, bezoldigingsregeling en aanvullende arbeidsvoorwaarden. 
 
De financiële loopbaan (weddeschalen) verloopt als volgt : 
 
Diensthoofd aankopen A1a 

A2a na ten minste 4 jaar schaalanciënniteit in A1a 
en gunstige evaluatie  

A3a na ten minste 18 jaar schaalanciënniteit in A1a 
en A2a en gunstige evaluatie 

De bruto-bezoldiging is gebaseerd op vaste weddeschalen.  De titularis van de functie ‘diensthoofd 
aankopen’ start bij aanwerving in principe in de weddeschaal A1a  en doorloopt vervolgens 
bovenstaande financiële loopbaan.   
Reeds gepresteerde diensten in andere openbare besturen of instellingen tellen onbeperkt mee 
voor het bepalen van de schaalanciënniteit.  
Reeds gepresteerde nuttige diensten in de private sector kunnen tot een maximum van 8 jaar 
worden meegeteld voor de berekening van de geldelijke startanciënniteit (=trap weddeschaal). 
Bij vaste benoeming na de proefperiode : een éénmalige dubbele wedde omwille van de 
vooruitbetaling van vastbenoemden ; persoonlijke rsz wordt verlaagd van 13,07% naar 11,05%. 
 
Loonsimulatie: 
Bij start in A1a 
* Indien 3 jaar anciënniteit : netto €2165.59 
* Indien 8 jaar anciënniteit : netto €2259.13 
Bij start in A2a 
* Indien 7 jaar anciënniteit : netto €2403.06 
* Indien 12 jaar anciënniteit : netto €2581.14 
(qua uitgangspunt voor de nettoberekening werd een alleenstaand, statutair personeelslid genomen, 
met niemand ten laste – indien de persoonlijke situatie afwijkt kan het nettoresultaat ook anders 
zijn.) 
Voor een persoonlijke loonsimulatie mail naar personeelsdienst@ocmwtemse.be 
 

mailto:personeelsdienst@ocmwtemse.be
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Naast de gewone bezoldiging op basis van de toepasselijke weddeschaal zijn volgende 
vergoedingen, toelagen en/of extra-legale voordelen voorzien: vakantiegeld (volledige 
gelijkschakeling met private sector), eindejaarstoelage, maaltijdcheques (6 euro) , fietsvergoeding, 
hospitalisatieverzekering en tal van personeelsvoordelen via de GSD-V (gemeenschappelijke sociale 
dienst).   
 
De vakantieregeling omvat 30 vakantiedagen en 14 feestdagen.  De vakantiedagen worden 
toegekend o.b.v. het lopende kalenderjaar. 
 
U geniet van een systeem van flexibele werktijden.  De kerntijden zijn tussen 9-12u en tussen 14-
16u.  U kan ‘glijden’ tussen 8-9u en tussen 16-17u30.  De middagpauze bedraagt minimaal 3 
kwartier.  
 
Verloop selectieprocedure 

 

1. Schriftelijk gedeelte (30/50) 
Redactionele competentieproef : de kandidaat wordt geconfronteerd met de beschrijving van één of 
meer situaties en/of praktijkonderwerpen die verband houden met de functie en waarbij een aantal 
competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel 
worden getoetst. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, om deze aan de hand van een 
verslag/nota weer te geven. Dit gedeelte verloopt in de vorm van een thuisopdracht.  
 
Op 12 februari 2019 vertrekt er een schrijven (e-mail) naar de toegelaten kandidaten met de 
redactionele competentieproef (= thuisopdracht). De deadline voor het indienen van deze proef is 26 
februari 2019. 
 

2. Mondeling gedeelte (30/50), vindt plaats op 21 of 22 maart in de voormiddag 
Gedragsgericht interview, aangevuld met een ondersteunend persoonlijkheidsonderzoek  
Het gedragsgericht interview is een gestructureerde interviewtechniek die tot doel heeft om de 
competenties die de kandidaten bezitten uit hun verleden, uit hun vroegere ervaringen te analyseren. 
Het persoonlijkheidsonderzoek omvat een psychologische test op basis van vragenlijsten (vaak op PC) 
ontworpen om de persoonlijkheidskenmerken van de kandidaten te testen.  
 
Indien u slaagt in het eerste deel, wordt u uitgenodigd door Search en Selection voor de mondelinge 
proef. Tijdens deze mondelinge proef wordt mogelijks teruggekomen op uw ingediende schriftelijke 
proef.  

 
Om te slagen in de selectieprocedure dient op elk gedeelte min. 60% behaald te worden. 
 

3.  Assessment center, vindt plaats op 26 of 27 maart 2019 
Dit gedeelte neemt per kandidaat een hele dag in beslag. Tijdens het assessment worden de vereiste 
competenties getoetst. Meerdere van onderstaande oefeningen kunnen hierbij aan bod komen :  

 Postbakoefening  

 Rollenspel  

 Analyse –en presentatieoefening  

 Managementoefening  

 Capacitaire testen  

 Aanvullende competentie- en/of persoonlijkheidstesten  
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Dit gedeelte resulteert in een vergelijkend rapport (vergelijking met de resultaten van een 
referentiegroep van hetzelfde niveau) per getoetste competentie en leidt tot een gemotiveerd advies 
inzake de geschiktheidsgraad van de kandidaten voor de uitoefening van de functie :  

 Ongeschikt  

 Geschikt  

 Zeer geschikt  
 
De kandidaten met het advies ongeschikt komen niet voor aanwerving in aanmerking. 
 
Het assessment center wordt gepland op 26 of 27 maarti 2019 en zal plaatsvinden in de kantoren 
van Search & Selection te Gent. 
 
De functie is effectief vrij, de benoeming op proef kan dus onmiddellijk ingaan na afloop van de 
selectieprocedure én de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 
 

Deze infobrochure geldt als eerste kennisgeving van de data van de selectieprocedure. 

 
Hoe solliciteren? 
 
Solliciteren kan enkel via de website https://www.poolstok.be/vacatures. We verwachten je 
kandidatuur uiterlijk 6 februari 2019, online via de ‘solliciteer nu’-knop hier rechts op de 
vacaturepagina. Als het de eerste keer dat je solliciteert via het online platform, dien je eerst een 
profiel aan te maken.  
 
Bijkomende info kan u bekomen bij de directeur strategie en organisatie, tel. 03/710.12.80, e-mail 
johan.smet@temse.be 
 
Alvast bedankt voor de betoonde interesse en veel succes! 
 
 
Clausule tweede oproep: 
In geval van onvoldoende geldige kandidaturen bij het afsluiten van de kandidatuurstelling kan de 
aanstellende overheid opteren om een nieuwe oproep te doen om zo het aantal potentiële 
kandidaten te verhogen. De reeds ingediende kandidaturen worden hiervan op de hoogte gesteld. 

  
 

https://www.poolstok.be/vacatures

