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Functiebeschrijving : 
 
 
 
DATUM : 31/01/2022 
 
 
 
 

BENAMING VAN DE FUNCTIE : Coördinator administratie KAVA 
 
GRAAD :    Deskundige 
 
FUNCTIONEEL LOOPBAAN :  B1-B3 
 
NAAM FUNCTIONARIS :   
 
 

 
 
 
 
 

AFDELING :    Vrije Tijd 
 
 
DIENST :    Kunstacademie Vlaamse Ardennen  
 
 
HIËRARCHISCH VERANTWOORDELIJKE : Directeur KAVA 
 

 

 
 
 
 
 
 
Voor kennisname : 
 
 
  Functionaris :  ................................................................................................ 
 
 
 
 
  Verantwoordelijke : ................................................................................................. 
 
 
 
   
  Algemeen directeur : ............................................................................................. 
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FUNCTIE : Coördinator administratie KAVA 
 
 

SLEUTELTAKEN : ACTIVITEITEN : 

 
1. Aansturen, organiseren, coördineren van het  administratief team 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Beheer van de administratie van KAVA en bieden van administratieve 
ondersteuning bij het uitwerken en implementeren van het beleid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- de taken van de dienst organiseren, plannen, coördineren, verdelen en 

opvolgen 
- bewaken van de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde diensten; 

optimaliseren van de dienstverlening; zorgen dat er kwaliteitscontroles, 
procedures en rapporteringdocumenten beschikbaar zijn en worden 
gehanteerd 

- problemen oplossen 
- controleren, verwerken en verdelen van de in- en uitgaande post (zowel 

op papier als digitaal) 
- de wetgeving en onderrichtingen opvolgen, toelichten en implementeren 

o.a. wetgeving leerlingen- en personeelsadministratie  
- organiseren en leiden van het nodige werkoverleg 
- begeleiden, ondersteunen/coachen, bijsturen, opvolgen, motiveren van de 

medewerkers 
- afstemmen van de werkzaamheden van de eigen dienst op de werking 

van de andere diensten  
- aansturen van de verdere, diepgaande integratie en het consequent 

gebruik van de gehanteerde databestanden;  
- proactief meewerken aan toenemende digitalisering van de werking 
- … 
 
- algemene administratie: beheer correspondentie, mails en telefonie, 

klassement, archivering, opmaak van (college/GR)nota’s en college- en 
gemeenteraadsbeslissingen, brieven, mails, verslagen, werkaanvragen 
TD, … 

- voorbereiden, verwerken en beheren van de voor de dienst specifieke 
dossiers/verrichtingen/gegevens: verplaatsingskosten, beheer van 
personeels- en leerlingengegevens (opdrachten personeel, uurroosters, 
inschrijvingen, vaste benoemingen, reaffectaties, afwezigheden,…), 
jaarlijkse werkingskosten berekenen en doorsturen (AL1), nodige 
documenten en formulieren opmaken en doorsturen (Document G, 
Document C-Cbis…), opmaak vacant verklaringen, invullen van 
(personeels)documenten (kinderbijslag, RVA, bankinstelling,…), … 

- verificatiebezoeken voorbereiden en bijwonen; 
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3. Rapporteren, informeren en overleggen 
 
 

- stock- en sleutelbeheer, beheer inschrijvingsgelden  
- bijzonder comité (minimum 3x/jaar): uitnodigen, notuleren en 

administratieve afhandeling; 
- werkingskosten van de vestigingsplaatsen berekenen en doorgeven aan 

betrokken besturen en financiële dienst stad Ronse; 
- meewerken aan het concretiseren en het in uitvoering brengen van het 

artistiek-pedagogisch project van de academie  
- … 

 
 

- rapporteren aan/informeren van de directeur, de algemeen directeur, 
college van burgemeester en schepenen, gemeenteraad, collega’s van 
verschillende stadsdiensten, communicatiedienst, financiële dienst,… 

- signaleren van vastgestelde noden en behoeften van klanten en 
personeel d.m.v. regelmatige contacten en rapportering 

- bijwonen van vergaderingen zoals administratieteam, coördinatieteam, 
beleidsteam en van diverse overlegorganen binnen en buiten de 
academie 

- informeren/helpen van bezoekers, collega’s, leerlingen, cursisten, ouders 
(o.a. in het kader van de onthaalfunctie) 

- contacten onderhouden met diverse stadsdiensten en (externe) 
organisaties met het oog op het uitbouwen van de expertise en van een 
netwerk  
 

BIJKOMENDE ACTIVITEITEN :  

 
1. vervangen van collega’s bij afwezigheid  
 
2. ondersteuning bieden voor de activiteiten van de Kunstacademie en de 

Vriendenkring        
      
3. opvolgen van de actualiteit en regelgeving m.b.t. de functie en de 

opdrachten van het bestuur, volgen van navormingen, studiedagen en 
zorgen voor de nodige implementatie en expertisedeling met het team 
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PROFIEL VAN DE FUNCTIE : Coördinator administratie kunstacademie 
 

ERVARING : 

volgende ervaring is een pluspunt maar niet onontbeerlijk : 
- ervaring met de werking van de gemeentelijke administratie en het gemeentebestuur en het 

deeltijds kunstonderwijs 
- ervaring met de opdrachten en werkwijze van de dienst 

 
 

KENNIS : 

volgende kennis moet verworven worden tijdens de uitoefening van de functie :  
- grondige kennis van het vakgebied  
- grondige kennis van de wetgeving en reglementeringen eigen aan de dienst 
- grondige kennis van de procedures en bevoegde instanties m.b.t. de eigen opdracht 
- kennis van de informatiesystemen die voor de eigen opdracht voorhanden zijn en (sociale) 

nieuwe media 
- kennis van de behandelde dossiers 
- kennis van management- en organisatieprincipes 

 

VAARDIGHEDEN : 
 

 
- administratieve en rekenkundige vaardigheden 
- vlot met informaticamiddelen kunnen omgaan 
- taalvaardig zijn, zowel verbaal als schriftelijk; effectief communiceren 
- kunnen delegeren 
-  kunnen rapporteren 
- sociaal en contactvaardig 
- kunnen beslissen (ook in conflictsituaties) 
- prioriteiten kunnen stellen 
- kunnen analyseren en synthetiseren 
- op lange termijn kunnen denken, een visie kunnen ontwikkelen 
- beleidsondersteunend werken 
- probleemoplossend en pro-actief kunnen handelen 
- leidinggevende vaardigheden 
- kunnen plannen, coördineren en organiseren  
- onderhandelingsvaardigheden, kunnen overleggen en samenwerken, in teamverband kunnen 

functioneren 
- met wisselende en dooreenlopende zaken bezig kunnen zijn 
- snel en doeltreffend informatie kunnen opzoeken en hanteren 

 

ATTITUDES/ 
EIGENSCHAPPEN : 

 
- zin voor orde, kwaliteit en nauwkeurigheid 
- assertief 
- klantgericht 
- diplomatisch en tactvol  
- integer  
- verantwoordelijkheidszin  
- respectvol 
-  respect voor timing en afspraken 
- luisterbereid, empathisch 
- leerbereid 
- stressbestendig 
- flexibel: zich kunnen aanpassen aan wijzigingen in het werkrooster, de structuren, de organisatie 

en de opdrachten 
- zin voor initiatief, onder andere m.b.t. de optimalisatie van de  werking van de dienst 
- creatief  
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- omgevingsgericht handelen 
- organisatiebetrokken: interesse hebben in de organisatie en de mogelijkheden tot verbetering 

ervan 
- Veranderings- en leerbereid: openstaan voor vernieuwing en voortdurend verbeteren, mee 

zoeken naar alternatieve werkwijzen en gebruik maken van kansen voor opleiding en 
ontwikkeling. 

- kunnen omgaan met de spanning tussen de noodzaak van openbaarheid enerzijds en de  
noodzaak aan discretie anderzijds 

 
 

ANDERE : 

- verzorgd voorkomen 


