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Selectieprocedure voor de onmiddellijke aanwerving en met aanleg van een werfreserve van  
2 jaar 
 
Voltijdse, contractuele functie 
Niveau C1-C3 
 
Voorwaarde: diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld 
 
Solliciteer uiterlijk op: woensdag 27 november 2019 
 
Datum schriftelijke proef: donderdagavond 12 december 
 

Solliciteer online via www.lier.be 
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Bij stad en OCMW Lier zetten meer dan 600 enthousiaste medewerkers zich elke dag in voor een 

klantvriendelijke dienstverlening. Lier staat bekend als een gezellige, bruisende stad waar het voor 

elke inwoner en werknemer goed is om te leven, wonen en werken. Wat dacht je van een terrasje op 

het Zimmerplein, joggen langs de Kleine Nete of shoppen in de historische straten?  

 

Als regionale, centraal gelegen stad, bereik je Lier vlot met fiets, bus, trein en zelfs kano. Een 

fietsvergoeding en de volledige terugbetaling van openbaar vervoer maken duurzame verplaatsingen 

extra aantrekkelijk voor werknemers. Een job bij stad en OCMW Lier biedt stabiliteit en een goede 

balans tussen werk en privé. Zo hebben de meeste diensten glijdende werktijden en geniet je van een 

aantrekkelijke verlofregeling. Binnen de organisatie kan je regelmatig deelnemen aan ontspannende 

activiteiten met collega’s. 

 

Bij stad en OCMW Lier kom je steeds terecht in een afwisselende, uitdagende job met 

verantwoordelijkheid. Je staat elke dag in contact met mensen en vervult een maatschappelijk 

waardevolle functie. 

 

Het stadsbestuur en het OCMW van Lier smolten samen tot één organisatie en werken onder een 

gemeenschappelijke algemeen directeur. 

 

We staan beslist open voor een grote verscheidenheid en selecteren enkel aan de hand van 

kwaliteiten. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, cultuur, 

seksuele geaardheid of geloof.  

 

Meer informatie over stad en OCMW Lier vind je op www.lier.be en www.sociaalhuislier.be. 
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Niveau: C1-C3 

Departement: Uit in Lier 

Team: Toerisme en erfgoed 

Je rapporteert aan: Teamcoördinator toerisme en erfgoed 

 

 

Organigram stad en OCMW Lier: 
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Ben je klantvriendelijk en gemotiveerd? Spreek en schrijf je, naast Nederlands, uitstekend Frans en 
Engels?  
 
Voor het team van Visit Lier zoeken we een klantenadviseur met een expertise in talen. 
 
Als klantenadviseur zorg je voor een warm welkom voor de binnen- en buitenlandse toeristen in Lier. 
Daarbij komt je talenkennis meer dan van pas. Je voert nauwgezet administratieve taken uit, zoals 
reserveringen en offerteaanvragen. 
 
Daarnaast mag je je tanden zetten in toeristische projecten die je zelfstandig uitwerkt. Bulk je van de 
nieuwe en verrassende ideeën om Lier op de kaart te zetten? Bij Visit Lier kan je je creatieve ei kwijt. 
 
Weekendwerk schrikt je niet af. 

 

 

 

 

Resultaatgebied 1 

Verzorgen van en bijdragen tot een efficiënte dienstverlening, zowel mondeling als schriftelijk in het 

Nederlands Frans, Duits, Engels:  

 

 Onthaal verzorgen  van bewoners, binnenlandse en buitenlandse bezoekers 

(consumentloket). 

 Informatie bezorgen op vraag van potentiële bezoekers (consumentloket). 

 Informatie bezorgen op vraag van verenigingen, bedrijven, media, reisindustrie, MICE 

(professioneel loket). 

 Informatie bezorgen op vraag van partners uit de sector (Faro, Kempens Landschap, 

Toerisme Vlaanderen,…). 

 Reservering en ticketing voor individuen, groepen en gegidste rondleidingen. 

 Actualiseren van  erfgoed-, culturele en toeristische bestanden (uitdatabank, 

erfgoeddatabanken,…). 

 Behandeling klachten. 

 

 

Resultaatgebied 2 

Administratief ondersteunen van het team (planning, uurroosters, financiële handelingen): 

 

 Planning van de operationele taken en de dienstverlening.  

 Actief meewerken en actualiseren van opvolgings- en statusrapporten, aanmaken van 

jaarrapporten. 

 Financiële handelingen (kassabeheer, overdrachten, bestellingen, offerteaanvragen, …). 

 CRM: actualiseren van de klantbestanden in functie van toekomstige  werving en 

communicatie. 

 Ondersteuning van de teamcoördinator bij de ontwikkeling van strategische projecten  

(bestekken, aanbestedingen, …). 

 

 

Resultaatgebied 3 

Adviseren en ondersteunen van de teamcoördinator om bij te dragen aan de teamdoelstellingen:  

 

 Signaleren van trends aan de vraag- en aanbodzijde (omgevingsfactoren). 

 Adviesverstrekking in functie van operationeel plan, marketingbeleid en strategisch plan. 
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Resultaatsgebied 4 

Voorbereiden, uitvoeren, coördineren, samenstellen van projecten die hem/haar zijn toegewezen 

(beheer dossiers, verstrekken info): 

 

 Realiseren van producten voor de ontsluiting van het erfgoed- en toeristisch aanbod (bijv. 

tentoonstellingen, natuurwandelingen, fietstochten, erfgoedrondleidingen, culinaire 

arrangementen, enz…). 

 Realiseren van meertalige communicatieproducten/communicatiedragers (brochure, mobiele 

toepassing, website, nieuwsbrieven, beeldbank, tentoonstellingsflyer, …) in functie van 

werven van eindconsument. 

 Realiseren van communicatieproduct/communicatiedrager (professioneel loket) in functie van 

reisindustrie, groepen/verenigingen, MICE. 

 Werven, onthalen en informeren van de media  (professioneel loket met databank foto's, 

teksten, fotoshoots, ...). 

 Voorbereiden en uitvoeren van een wervingsactiviteit (publieksbeurs, campagne, …). 

 Toeristische en erfgoed actoren en partners  in de stad, regio en provincie actief 

ondersteunen (deelraden, Lier & Pallieterland vzw, Kempens erfgoed,…). 

 Realiseren van producten met het oog op verkoop ( bv. producten ter versterking van de 

merkidentiteit zoals vlaggen, Lier 800 wandeling,…). 

 Opdrachten uitwerken van interne klanten (M-team, andere departementen). 

 

 

 

Welke competenties verwachten we van jou?

Algemene eigenschappen: 

 Collegialiteit en samenwerking 

 Flexibiliteit 

 Kwaliteit en nauwgezetheid 

 Klantgerichtheid 

 Organisatiebetrokkenheid 

 Integriteit 

 

Specifieke competenties voor de job:  

 Analytisch denken 

 Goede schriftelijke communicatie 

 Veranderingsbereid 

 Initiatief nemen 

 Resultaatgericht 

 

 

 

 

 

Je bent houder van een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs. 

 

Bovendien ben je medisch geschikt voor de functie en heb je kennis van de Nederlandse taal.  

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

Stad en OCMW Lier bieden je een uitdagende job met verantwoordelijkheid. Glijdende werktijden en 

een aantrekkelijke verlofregeling  maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. 

 
Weddeschaal C1-C3: 

 Basiswedde in trap 0: 1927,37 euro bruto/maand  

 Basiswedde in de 10de weddetrap: 2346,99 euro bruto/maand  
 Beide bedragen te verhogen met haardgeld of standplaatstoelage naargelang de 

gezinstoestand.  
 
Werkervaring bij de overheid wordt integraal meegerekend voor de bepaling van de anciënniteit; 
relevante beroepservaring in de privésector voor maximum 10 jaar.  

 

Het salaris wordt aangevuld met heel wat extra voordelen: 

- Maaltijdcheques van 6 euro  

- Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer 

- Fietsvergoeding van 0,23 euro per kilometer 

- 35 dagen vakantie bij een voltijdse tewerkstelling 

- Gratis hospitalisatieverzekering 

- Gunstig aanvullend pensioen (75% kloofdichting t.o.v. het pensioen van statutaire 

medewerkers) 

- Glijdende werkuren 

 

 

 

 

De selectieprocedure bestaat uit 3 delen.  

 

Deel 1: Schriftelijk gedeelte (30/60 te behalen)   

Je wordt geconfronteerd met de beschrijving van één of meer situaties en/of praktijkonderwerpen die 

verband houden met de functie. Daarbij worden een aantal competenties getoetst. De wetgeving of 

specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt. Je werkt een oplossing uit die je aan de 

hand van een verslag of nota weergeeft. 

 

Indien er meer dan 50 kandidaten zijn, zal er een preselectieproef gekoppeld worden aan het 

schriftelijk gedeelte. 

 

Deel 2: Psychotechnische proef (adviserend voor de selectiecommissie)  

De psychotechnische proef bestaat uit een persoonlijkheidsvragenlijst.  

 

Deel 3: Mondeling gedeelte (20/40 te behalen)  

Indien je slaagt voor de schriftelijke proef, vindt er een gesprek plaats met de selectiecommissie, 

bestaande uit meerdere juryleden. In het gesprek wordt je profiel getoetst met de specifieke vereisten 

van de functie. De motivatie, persoonlijkheid, werkervaring, vakkennis en de interesse voor het 

werkterrein worden besproken. Tijdens het gesprek bevraagt de jury ook grondig de competenties. 

 

 

Wanneer slaag je? 

 Om geslaagd te zijn moet je 50% van de punten behalen op schriftelijk, 50% op het mondeling 

selectiegedeelte en 60% op het geheel van deze 2 delen van de selectie. 
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 Indien je slaagt voor de schriftelijke proef, neem je deel aan een online, psychotechnische 

proef. De psychotechnische proef is adviserend voor de selectiecommissie. 

 De geslaagde kandidaten worden gerangschikt naar resultaat. Wie eerst gerangschikt is, 

nadat hij of zij slaagde voor het schriftelijk en het mondeling gedeelte, wordt aangesteld. 

 

 

 

 

 

 

Sta je te popelen om ons team te versterken? Solliciteer uiterlijk op woensdag 27 november 

2019 via het online formulier op www.lier.be. Vergeet niet je CV, sollicitatiebrief en een kopie van 

je diploma op te laden. 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kan je terecht bij Carine Van der Auwera, departement personeel, via  

tel. 03 491 61 21 of via jobs@lier.be. 

 

De schriftelijke proef gaat door op donderdagavond 12 december. 

 

 

Ga naar het sollicitatieformulier 

https://www.jobsolutions.be/register/4576

