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Selectieprocedure voor onmiddellijke indiensttreding en met aanleg van een werfreserve  
van 2 jaar 
 
Voltijdse, contractuele functie van onbepaalde duur 
Niveau A1a-A2a 
 
Voorwaarde: masterdiploma.  
Leidinggevende ervaring is aangewezen. 
 
Solliciteer uiterlijk op: woensdag 27 november 2019 
 

 

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: A1a-A2a 

Departement: Uit in Lier 

Team: Cultuur & evenementen 

Je rapporteert aan: Departementshoofd Uit in Lier 

 

 

Organigram stad en OCMW Lier: 
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Als teamcoördinator Cultuur & Evenementen sta je in de eerste plaats in voor een vlotte aansturing 

van je medewerkers. Naast de werking van het Liers Cultuurcentrum ben je verantwoordelijk voor het 

Lierse cultuurbeleid en het steeds groeiend aantal evenementen in onze stad. Elke dag opnieuw staan 

er immers boeiende activiteiten op het programma die je medewerkers samen met jou in goede banen 

leiden. Je werkt beleidsvoorstellen uit en zet de financiële middelen efficiënt in. 

 

Een vlotte en heldere communicatie is onontbeerlijk. Zowel met je medewerkers, als met de andere 

teamcoördinatoren van het departement Uit in Lier en andere collega’s van stad en OCMW Lier, maar 

ook met klanten / bezoekers en andere belanghebbenden overleg je op een constructieve manier. 

  

Verder hecht je veel belang aan het coachen en ondersteunen van je medewerkers om de visie van 

het team verder uit te bouwen en om te zetten in concrete projecten. Je waakt hierbij over het correct 

toepassen van procedures en doet zelf regelmatig verbetervoorstellen. Inzicht in het beleid van de 

organisatie is dan ook belangrijk.  

  

Je hebt voldoende aandacht voor al je medewerkers, van de technische ploeg en de administratie tot 

de consulenten die je ondersteunen. Daarvoor heb je een hoge dosis enthousiasme, een positieve 

ingesteldheid en ben je flexibel.  

 

Regelmatig avond- en weekendwerk schrikken je niet af.  

 

 

 

 

Resultaatgebied 1 
Uitstippelen, opvolgen, evalueren en bijsturen van het beleid rond podiumkunsten, cultuur en 
evenementen, in overleg met het departementshoofd Uit in Lier. 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 

 beleidsvoorstellen uitwerken in functie van een goede en vernieuwende werking rond 
podiumkunsten, cultuur en evenementen; 

 het externe netwerk van de stad verzorgen in functie van de toegewezen producten; 
 bewaken van de correcte toepassing van reglementen, procedures en normen bv. huisstijl; 
 verantwoordelijk voor de ondersteuning van de adviesraad Cultuurforum; 
 verantwoordelijk voor een goede, haalbare planning voor de activiteiten van het team. 

 

 

Resultaatgebied 2 
Coördineren van de te bereiken doelstellingen en zorgen voor een goede afstemming binnen het team 
en binnen de organisatie. 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 

 opvolgen van de werkzaamheden binnen het team en ervoor zorgen dat de werkprocessen en 
resultaten beantwoorden aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen, richtlijnen en procedures; 

 dagelijks plannen, organiseren en coördineren en hierover op regelmatige basis rapporteren 
aan het departementshoofd Uit in Lier; 

 coördineren en aansturen van de programmatie van het Liers Cultuurcentrum en van de 
stedelijke evenementen en de evenementen door derden; 

 coördineren en aansturen van de ondersteuning van de cultuurverenigingen. 
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Resultaatgebied 3 
Leiding geven: aansturen en motiveren van medewerkers om hen te stimuleren tot optimale 
prestaties, betrokkenheid en verdere ontwikkeling; sensibiliseren en opvolgen van waarden en 
gedragsnormen. 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 

 zorgen voor de opvang en inwerken van nieuwe medewerkers; 
 voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken; 
 houden van regelmatig werkoverleg met de medewerkers van het team; 
 begeleiden en coachen van medewerkers; 
 toewijzen van taken rekening houdend met de competenties en ontwikkelingsnoden van de 

medewerkers; 
 openstaan voor de individuele problemen van de medewerkers; 
 bemiddelen bij conflicten tussen medewerkers; 
 handelen volgens de gedragscode en deze doen naleven door de medewerkers;  
 aansturen van het personeel op een integere en motiverende manier. 

 

 

Resultaatgebied 4 

Adviseren en ondersteunen van de organisatie om bij te dragen aan de ontwikkeling van het 

professioneel niveau van de organisatie. 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 

 actieve deelname aan het departementaal overleg Uit in Lier (teamcoördinatoren o.l.v. het 
departementshoofd); 

 goede samenwerking met andere teams en departementen van Stad en OCMW; 
 kritisch evalueren van eigen realisaties in functie van toekomstige verbeteringen; 
 doen van verbeteringsvoorstellen; 
 uittekenen en optimaliseren van processen;  
 uitvoeren van dossiers volgens afgesproken procedures: 
 deelnemen aan werkgroepen en overlegmomenten; 
 organiseren van transparantie en toegankelijkheid van beschikbare gegevens; 
 instaan voor een optimale en regelmatige informatiedoorstroming naar het departementshoofd 

Uit in Lier; 
 medeverantwoordelijkheid dragen voor de organisatie, de coördinatie, de planning en de 

voortgang van de werkzaamheden en de resultaten van het departement Uit in Lier; 
 complexe dossiers en informatie bespreken alvorens een definitief advies te formuleren; 
 adviseren in functie van het budgetbeheer binnen het departement Uit in Lier. 

 

 

Resultaatgebied 5 
Beheren van de middelen zodat werkzaamheden op een kwaliteitsvolle manier worden uitgevoerd. 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 

 efficiënt inzetten van mensen en financiële middelen; 
 opmaken en adviseren van budgetvoorstellen in het kader van de benodigde kredieten, 

bijsturing en opvolging hiervan; 
 verantwoordelijk voor de budgettering en budgettaire opvolging van het Extern 

Verzelfstandigd Agentschap / vzw Prolier (inclusief rapportering); 

 

 

Resultaatgebied 6 
Coördineren van organisatiebrede projecten. 
 
Dit omvat onder meer volgende taken: 

 voorbereiden, uitvoeren, coördineren en evalueren van toegewezen projecten als 
projectcoördinator volgens de aangereikte managementmethodieken en binnen de 
beschikbare ruimte; 

 opstellen en beheren van timing en implementatie; 
 periodiek rapporteren van de stand van zaken en belangrijke wijzigingen aan het eigen 

departementshoofd Uit in Lier; 
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 samenwerken op een gestructureerde manier met de verschillende betrokken teams en 
medewerkers en op de uitvoering en timing van hun deel wijzen; 

 onmiddellijk melden van problemen die de uitvoering of de timing van het project in het 
gedrang brengen; 

 evalueren van de samenwerking, de implementatie en de timing van het project en hierover 
indien nodig een verbeteringsrapport (laten) opstellen. 

 
 
 

 

Welke competenties verwachten we van jou?

Algemene eigenschappen: 

 Collegialiteit en samenwerking 

 Flexibiliteit 

 Kwaliteit en nauwgezetheid 

 Klantgerichtheid 

 Organisatiebetrokkenheid 

 Integriteit 

 

Specifieke competenties voor de job:  

 Empathie 
 Overtuigingskracht 
 Delegeren 

 Leidinggeven 
 Coaching 

 Analytisch denken 
 Resultaatsgerichtheid 

 Mondelinge communicatie 
 Kennis van wetgeving m.b.t. de functie en de organisatie 
 Projectmatig werken 

 
 
 

 

Je bent in het bezit van een masterdiploma. Leidinggevende ervaring is aangewezen. 

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

 

 

 

 

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 A1a-A2a: 

 Basiswedde in trap 0: 3107,98 euro bruto/maand  
 Basiswedde in de 10de weddetrap: 3847,64 euro bruto/maand  

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

- Smartphone en laptop 

 

 

 

 

 

De selectieprocedure bestaat uit 3 delen.  

 

Deel 1: Kennismakingsmoment (50% te behalen)   

Tijdens het kennismakingsmoment stel je jezelf en je CV voor aan de hand van enkele slides. Je 

betoog duurt maximum 10 minuten en richt zich op 3 pijlers: motivatie, leidinggeven en affiniteit met 

cultuur en evenementen. Er worden tijdens deze ronde geen vragen gesteld. Je bezorgt tegen een 

vooropgestelde deadline je digitale presentatie via mail, waarna je het tijdstip ontvangt waarop je 

wordt verwacht. Als je de presentatie niet tijdig bezorgt, kan je niet deelnemen.  

 

Indien het aantal kandidaten te groot is om met iedereen een kennismaking te organiseren, zal er een 

preselectie plaatsvinden. 

 

Deel 2: Mondelinge proef (50% te behalen)  

Indien je slaagt voor het kennismakingsmoment, vindt er een gesprek plaats met de 

selectiecommissie, bestaande uit meerdere juryleden. Je bereidt vooraf een thuisopdracht voor die 

wordt besproken tijdens de mondelinge proef. Ook je motivatie, persoonlijkheid, werkervaring, 

vakkennis en interesse voor het werkterrein worden besproken. 

 

Deel 3: Assessment (geschikt bevonden worden)  

Het assessment center is een geïntegreerde set van verschillende psychotechnische technieken, een 

capacitair onderzoek op niveau van de functie dat de evaluatie van de voor de functie vereiste 

vaardigheden en attitudes beoogt. Je dient te slagen voor het assessment. Het resultaat van het 

assessment is “geschikt” of “niet geschikt”. Dat resultaat is bindend. 

 

Wanneer slaag je? 

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

het mondeling selectiegedeelte en 60% op het geheel van deze 2 delen van de selectie.  

 Bovendien moet je in het assessment geschikt bevonden worden voor de functie. 

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

nadat hij of zij slaagde voor het voorstellingsmoment, het mondeling gedeelte en het 

assessment, wordt aangesteld. 
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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. 

 

In het formulier vragen we je om een antwoord te formuleren op volgende vragen: 

 Geef aan in welke mate je leidinggevende ervaring en/of competenties hebt. 

 Geef aan dat je affiniteit hebt met cultuur en evenementen. 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kan je terecht bij Ute Engelen, departement personeel, via  

tel. 03 491 68 00 of via jobs@lier.be. 

 

 

Ga naar het sollicitatieformulier 

https://www.jobsolutions.be/register/4577

