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Administratief onthaal medewerker (M-V-X) 

– Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur  

in het kader van een “startbaanovereenkomst” 

 

Wil jij graag werken in een dynamische en maatschappelijk relevante organisatie en een 

interessante en verrijkende ervaring opdoen? Als secretariaatswerk en de thematiek van 

gendergelijkheid jou aanspreekt, dan is deze functie echt iets voor jou. 

 

DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

 

Organisatie: 

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 

Ernest Blerotstraat 1 

1070 Brussel 

 

Functiebenaming: 

Administratief onthaal medewerker (M-V-X) 

 

Vereist diploma:  

Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot betrekkingen van niveau C in het federaal 

openbaar ambt (Secundair onderwijs). 

 

Taalrol:  

Nederlandstalig 

 

Specificatie 

Beantwoorden aan de voorwaarden om een eerste werkervaringscontract te bekomen: 

Elke jongere van minder dan 26 jaar die is ingeschreven als werkzoekende, voldoet aan de 

voorwaarden om in het kader van een dergelijke overeenkomst in dienst te worden genomen. Tot 

het einde van het kwartaal waarin hij/zij 26 jaar wordt, blijft men die overeenkomst als een 

startbaanovereenkomst beschouwen. 

Meer informatie zie: WWW.RVA.BE 

 

Solliciteren: 

Om te solliciteren stuur je een motivatiebrief (maximum 1 pagina) en je CV naar Nancy Van 

Mulders (nancy.vanmulders@igvm.belgie.be) 

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 

26/02/2020 

 

Datum van de proef (onder voorbehoud): 

5/03/2020 

 

Vermoedelijke datum van indiensttreding: 

1/04/2020 

 

 

http://www.rva.be/
http://www.rva.be/
mailto:nancy.vanmulders@igvm.belgie.be
mailto:nancy.vanmulders@igvm.belgie.be
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Omschrijving van de instelling 

 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht door de wet van 16 december 

2002 en is een federaal organisme van openbaar nut dat instaat voor het waarborgen en bevorderen 

van de gelijkheid van vrouwen en mannen en het bestrijden van elke vorm van discriminatie en 

ongelijkheid op basis van het geslacht, via de uitwerking en uitvoering van een aangepast wettelijk 

kader en toepasselijke structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft ernaar om de 

gelijkheid van vrouwen en mannen in de samenleving te verankeren opdat deze zowel in de mentaliteit 

als in de praktijk als vanzelfsprekend wordt beschouwd. 

 

Doel van de functie 

 

Uitvoeren van verschillende administratieve en organisatorische taken teneinde optimaal bij te dragen 

tot de prestaties van de dienst 

 

Permanente resultaatgebieden 

 

Als onthaalmedewerker verantwoordelijk voor de front-office van de dienst teneinde betrouwbare en 

kwaliteitsvolle Informatie te verstrekken aan de gesprekspartners van de dienst 

 

Voorbeelden van taken 

• Het onthaal van de bezoekers 

• Persoonlijk antwoorden via telefoon of e-mail op vragen om eenvoudige en/of routinematige 

inlichtingen van de interne en externe klant 

• Doorverwijzen naar gespecialiseerde personen en/of diensten 

• De nodige documenten/brochures bezorgen 

• De nodige informatie opvragen en/of de documenten verifiëren om de klant te helpen 

 

Als administratief medewerker de taken van de dienst volgens de geldende regels uitvoeren teneinde 

de hiërarchische verantwoordelijke in staat te stellen het geheel van zijn taken op een efficiënte wijze 

uit te voeren 

  

Voorbeelden van taken 

• Typebrieven en gepersonaliseerde brieven voor de dienst opstellen 

• De binnenkomende en uitgaande correspondentie behandelen 

• Verslagen van interne vergadering opstellen 

• Tabellen/planningen/akkoorden opstellen. 

• De telefoon beantwoorden 

  

 

Bijkomende troeven in het kader van deze functie 

 
Goede kennis van de Franse taal is een pluspunt 

Goede kennis van skype 

Goede kennis van Microsoft office (Word, Excell, Outlook) 
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Aanbod 

 

Een startbaanovereenkomst, dit wil zeggen tot maximaal het eind van het trimester waarin je 26 jaar 

wordt, van onbepaalde duur. De aangeworven kandidaat moet een contract van één jaar kunnen 

tekenen. 

 

Wedde 

Jaarlijkse weddeschaal C1, 24364 euro (min. 14274 euro bruto geïndexeerd met coëfficiënt 1,7069) 

 

Voordelen 

• Integrale terugbetaling van het openbaar vervoer (woon-werkverkeer). 

• Tussenkomst in de hospitalisatieverzekering. 

• Mogelijkheid voor een fietsvergoeding 

• Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 

• Variabele uurregeling (met een gemiddelde dagprestatie van 7u36). 

 

 

Selectie Procedure 

 

Het Instituut beslist of de kandidaten voldoen aan de basisvoorwaarden voor deze vacature op basis 

van hun CV. Kandidaten die voldoen aan de voorwaarden, worden per e-mail uitgenodigd voor een 

mondelinge proef (30’) voorafgegaan door een schriftelijke proef (20’). 

 

De bedoeling van deze proef, die zal plaatsvinden in de lokalen van het Instituut, is om een evaluatie 

te maken van het profiel van de kandidaten, hun kennis, ervaring, motivatie en interesse voor het 

werkdomein van de functie tegen de achtergrond van de functiebeschrijving. 

 

 


