OCMW/Sociaal Thuis Lendelede: aanwervingsexamen voor:
Functie ADMINISTRATIEF MEDEWERKER ONTHAAL - examenreglement

1. Aan welke voorwaarden moet je voldoen om te kunnen deelnemen aan de
selectieprocedure?
Voor alle functies binnen het OCMW van Lendelede, moet je:
- een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
- de burgerlijke en politieke rechten genieten
- medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de
wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk.
Het passend gedrag zoals hierboven vermeld, wordt getoetst aan de hand van een uittreksel
uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat
daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.
De medische geschiktheid van de kandidaat zoals hierboven vermeld, moet in
overeenstemming met artikel 27 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het
gezondheidstoezicht op de werknemers vaststaan voor de effectieve tewerkstelling.
Beide attesten nl. het uittreksel uit het strafregister en het doktersattest dienen pas op vraag
van het OCMW afgeleverd te worden indien u geslaagd bent in de schriftelijke en mondelinge
proef.
De specifieke voorwaarden voor deze functie zijn:
- Je bent houder van een diploma middelbaar onderwijs of daarmee gelijkgesteld, bij
voorkeur in een administratieve richting
- Je bent PC-vaardig in de programma’s Outlook, Word, Excel en andere programma’s
nuttig voor de dienst
- Je werkt met het nodige enthousiasme, flexibiliteit en klantvriendelijkheid
- Je kunt ordelijk en nauwkeurig werken
- Je kunt je werk goed organiseren en zowel zelfstandig als in teamverband werken
- Je slaagt voor de selectieproeven

2. Hoe stel je je kandidaat voor deze functie?
Een kandidatuurstelling bestaat uit:
- Het verplichte sollicitatieformulier, je motivatiebrief en een kopie van je diploma
Dit alles dient verzonden te worden, ten laatste op 18 januari 2019 aan:
OCMW
Dorpsplein 8
8860 Lendelede
Of ocmw@lendelede.be

3. Hoe verloopt de selectieprocedure en wat is de timing?
Er kan een preselectie plaatsvinden op basis van het uniforme sollicitatieformulier.
De selectie wordt uitgevoerd op basis van een schriftelijke en mondelinge proef.
Hier wordt getest of de kandidaat geschikt is voor de job.
Het gesprek gaat door met 3 deskundigen, waarvan 2 extern.

Het schriftelijk examen gaat door op 9 februari 2019 om 9 uur in de raadszaal van het
OCMW
Theoretisch gedeelte (40 punten):
-

-

Competentieproef: Aan de kandidaat worden verscheidene concrete situaties
voorgesteld die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kunnen voordoen.
De kandidaat tracht een oplossing uit te werken. Er wordt getest of de kandidaat alle
gevraagde voldoende onder de knie heeft en in hoeverre hij het werk zelfstandig kan
organiseren of prioriteiten kan stellen.
Algemene kennis

Je moet minimum 50% behaald hebben op elk onderdeel van het schriftelijk gedeelte om
te worden uitgenodigd voor het mondeling gedeelte.
Het mondeling examen gaat door op 7 of 8 maart 2019 in de raadszaal van het OCMW

Mondeling gedeelte (60 punten):
-

Dieper ingaan op het schriftelijk gedeelte
Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de
specifieke vereisten van de functie
Peilen naar de motivatie, de persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en
interesse voor het werkterrein

Om als geslaagd beschouwd te worden, dienen de kandidaten voor elk deel van het examen
afzonderlijk 50% te behalen en 60% voor het geheel.

