
 
 

VACATURE 

POM West-Vlaanderen, provinciaal agentschap met een hart voor 
ondernemers! Samen met onze partners maken we van West-Vlaanderen een 
provincie waar ondernemers kunnen groeien op een duurzame manier. We 
stimuleren ondernemerschap, investeren in ruimte om te ondernemen, brengen 
innovatie dichter bij de ondernemer, ontwikkelen het aanwezige talent in West-
Vlaanderen en geven data en informatie op maat.  

Om ons administratief team te versterken gaan we over tot de contractuele 
aanwerving (onbepaalde duur) van een  

ADMINISTRATIVE ASSISTANT (M/V)  
(C1 – C3) 

Heb je interesse in een gevarieerd administratief takenpakket? Werk je graag 
in een ondersteunende functie en ben je nauwkeurig en klantgericht? Dan ben 
jij de perfecte kracht voor ons team! 

Doelstelling van de functie  

Als administrative assistant (m/v) ondersteun je het directiesecretariaat en 
sta je in voor de administratieve ondersteuning van POM West-Vlaanderen.   

Functieomschrijving  

Volgende kerntaken behoren tot je takenpakket:  

 Je verzorgt het fysiek en telefonisch onthaal met als doel een 
professionele klantenservice aan te bieden aan externe en interne 
klanten.  

 Je staat in voor de ondersteuning van het directiesecretariaat en helpt 
mee aan de algemene administratieve ondersteuning van de andere 
teams:  

 Je verwerkt inkomende en uitgaande brieven en mails en volgt 
deze op.  

 Je staat in voor documentbeheer, inbindwerk en bereidt 
documenten voor.  

 Je staat in voor een correcte postbehandeling.  

Daarnaast neem je ook volgende aanvullende taken op:  

 Je staat in het voor het voorraadbeheer en het plaatsen van 
bestellingen.  

 Je beheert het reservatiesysteem, de vergaderaccommodaties, het 
wagenpark en het audiovisueel materiaal.  



 

2 

 

 Je volgt de abonnementen (telefonie) van de personeelsleden op.  
 Je archiveert documenten op een correcte manier en werkt mee aan het 

archiefbeheer.  

Plaats van tewerkstelling   

Als administrative assistant word je tewerkgesteld in provinciehuis Olympia in 
Sint-Andries (Brugge). Voor het uitoefenen van bepaalde taken is het mogelijk 
dat je op verplaatsing werkt.  

Aanwervingsvoorwaarden   

 Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs of een 
gelijkwaardig diploma.  

 Je beschikt over minstens 2 jaar relevante werkervaring op het vlak van 
administratieve taken.  

 Je bent in het bezit van een rijbewijs B.   
 Je voldoet aan de algemene aanwervingsvereisten. Meer informatie 

hierover vind je hier.   

Profiel   

 Je bent klantgericht en communicatief vlot.  
 Je hebt een resultaatgerichte en oplossingsgerichte ingesteldheid.  
 Je werkt planmatig en hebt zin voor initiatief.  
 Je kan vlot samenwerken met collega’s.  
 Je bent flexibel ingesteld en kan om met deadlines.  
 Je bent administratief nauwkeurig en hebt een goede pc-kennis (Word, 

Outlook, Excel)  
 Meer informatie over het volledige profiel vind je hier.  

Aanbod   

 Een contractuele voltijdse functie van onbepaalde duur met verloning in 
de graad van administratief medewerker in de weddeschaal C1 – C3 
volgens toegekende anciënniteit. Dit betreft een maandelijkse 
brutowedde van 2.058,44 € en max. 2.734,73 €.   

 Eindejaarspremie, vakantiegeld, maaltijdcheques (8 € bruto), 
pensioenverzekering (2%) en hospitalisatieverzekering   

 35 vakantiedagen  
 Mogelijkheden tot zelfontplooiing en participatie aan conferenties en 

inspiratiedagen   
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Selectieprocedure   

 Screening kandidatuurstelling   
Kandidaten beschrijven in hun kandidatuurstelling het verband tussen de 
te solliciteren functie en hun diploma(‘s) en/of werkervaring, alsook hun 
motivatie voor deze functie.   

 Preselectieproef  
In het geval er meer dan 15 geldige kandidaturen zijn, wordt een 
gestructureerde vragenlijst opgestuurd met bevraging van motivatie, 
zicht op de functie, enz. Kandidaten krijgen deze vragenlijst op 9 maart 
toegestuurd en mailen deze ten laatste op 15 maart voor 24u00 door 
naar vacature@pomwvl.be. Enkel kandidaten die slagen voor deze proef 
worden uitgenodigd voor de computerproef.  

 Proef op computer (op 50 punten)   
Deze proef peilt naar de kennis/en of vaardigheden die noodzakelijk zijn 
voor het uitoefenen van de functie. Er wordt onder meer gepeild naar 
pc-kennis, nauwkeurigheid, redactionele vaardigheden ….   
Om te slagen en over te gaan naar de volgende stap van de 
selectieprocedure moet je minimum 60% halen voor deze proef. Deze 
proef gaat door op 31 maart 2022.  

 Mondelinge proef (op 50 punten)  
Aan de hand van een interview wordt het curriculum vitae besproken. Er 
wordt gepeild naar de persoonlijkheid, de motivatie en de geschiktheid 
van de kandidaat voor de functie. Er kan eveneens feedback gevraagd 
worden omtrent de voorgaande proef. De data voor de mondelinge 
proef zijn 21 april 2022 en 28 april 2022 (reservedatum).  
Om te slagen voor deze proef en opgenomen te worden in de 
wervingsreserve behaal je minimum 60%.  

  
Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 1 jaar. Kandidaten 
worden gerangschikt volgens de geschiktheid voor de functie.  
  
Interesse?  

Zend ten laatste op 6 maart 2022 je kandidatuurstelling met 
gedetailleerd curriculum vitae, een motivatiebrief en een kopie van je 
diploma naar vacature@pomwvl.be.  

POM West-Vlaanderen, Personeelsselectie  
Provinciehuis Olympia  
Koning Leopold III-laan 66  
8200 SINT-ANDRIES/BRUGGE 
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Vragen? 

Voor vragen over de functie-inhoud kan je terecht bij Christel Denolf, 
executive assistant van het directiesecretariaat, tel. 050/140154.  
Voor vragen over de selectieprocedure kan je terecht bij Sofie 
Hinderyckx, hr-manager tel. 050/140142. 

 
 


