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SITUERING FUNCTIE
Functiebenaming
Weddenschaal
Niveau
Te begeven volgens
Dienst
Leidinggevende:

: deskundige overheidsopdrachten
: B1-B3
:B
: aanwerving
: algemene administratie
: directeur

HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE
Je werkt als deskundige overheidsopdrachten voor Welzijnsregio Noord-Limburg, de 8
participerende OCMW’s en gemeentebesturen, inclusief verwante organisaties zoals de
hulpverleningszone Noord-Limburg.
Je bent verantwoordelijk voor de afhandeling van diverse overheidsopdrachten. De
deskundige bouwt expertise op inzake de wetgeving en kan deze toepassen bij concrete
dossiers en projecten. Je zorgt voor de administratieve, deskundige ondersteuning bij de
voorbereiding, gunning, uitvoering en nazorg van elke overheidsopdracht. Dit in nauw
overleg met de aanvragende dienst die voor de technische specificaties instaat.

FUNCTIE-INHOUD
Je bevordert mee de samenwerking tussen de lokale besturen, alsook met de hulpverleningszone, je
zorgt samen met de lokale collega’s overheidsopdrachten voor een vlotte werking van het
aankoopgebeuren
o Deelnemen aan (bestuuroverschrijdende) overlegmomenten mbt aankopen,
investeringsdossiers, …
o Nieuwe ontwikkelingen inzake overheidsopdrachten aan collega’s meedelen
o Je detecteert verbeterpunten voor de eigen dienst, alsook de diensten van de lokale
besturen en de hulpverleningszone en de dienstverlening naar de klanten en zorgt
voor de aanpassing van processen waar nodig
o Je zorgt mee in het aankoopbeleid dat deadlines gehaald worden
Je analyseert de noden van de organisatie en de interne klanten, maakt het lastenboek op en
bepaalt de gunningswijze in functie van de wetgeving overheidsopdrachten
o Fungeren als opdrachtencentale voor IGS en haar deelnemende lokale besturen,
uitgebreid met hulpverleningszone, politiezones, … .
o Controleren van adminstratieve gegevens op volledigheid, correctheid en
wettelijkheid van de documenten

o Ondersteuning bij de voorbereiding, de gunning, de uitvoering en de nazorg van elke
overheidsopdracht (werken, leveringen en diensten) in overleg met de betrokken
leidende ambtenaar
o Bewaken dat het aankoopproces volgens de wettelijke voorschriften en interne
afspraken verloopt
o Fungeren als contactpersoon voor alle interne vragen die betrekking hebben op
aankopen/overheidsopdrachten
o Rapporteren over dossiers aan leidend ambtenaar
o Adviezen verlenen aan interne klanten



Je plaatst prijsvragen bij leveranciers en staat in voor de opvolging ervan
o Onderhandelen met de leveranciers
o Beheren van leveranciersrelaties
o Registratie en management van alle contracten in het boekhouding en
contractbeheersingssysteem

KENNIS & VAARDIGHEDEN
-

Communicatief en stressbestendig
In teamverband kunnen werken
Netwerkvaardigheden bezitten en verbindend kunnen optreden
zich loyaal kunnen opstellen tav IGS en lokale besturen, Hulpverleningszone
eigen werkzaamheden kunnen organiseren, plannen, systematisch aanpakken en
prioriteiten kunnen stellen
taken zelfstandig, correct en snel kunnen afwerken (ook routinetaken)
probleemsituaties zelfstandig kunnen oplossen
wetten, reglementen en voorschriften zich snel eigen kunnen maken en juist kunnen
interpreteren
logisch en analytisch denkvermogen
durven ingrijpen in geval instructies of afspraken niet gevolgd worden
zin voor orde en netheid, stiptheid en timing
tact, discretie en respect voor beroepsgeheim
verantwoordelijkheidszin en kosten/prijs bewust
Kennis van 3P is een pluspunt
Basiskennis van BBC boekhouding
Kennis van de wetgeving op overheidsopdrachten

COMPETENTIES & ATTITUDES
zelfontwikkeling
- neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling
- vraagt naar feedback bij de eigen prestaties en trekt hieruit conclusies
- staat geregeld kritisch stil bij het eigen functioneren van de eigen prestaties en zet
leerpunten om in acties

onafhankelijk denken
- is duidelijk omtrent eigen positie of standpunten, blijft standvastig en is weerbaar bij
druk of machtsuitoefening
- is in staat autonoom te denken en schat adviezen in op hun waarde en bruikbaarheid
- streeft naar neutraliteit, objectiviteit en gelijke behandeling
adviseren
- verwerkt informatie en geeft dit vorm in meerjarenplan, afsprakennota, …
- onderbouwt zijn/haar oordeel met beschikbare informatie en argumenten en betrekt
hierbij de juiste personen en instanties
- geeft het beleid mee vorm en vertaalt het beleid naar concrete doelstellingen
overtuigen
- heeft impact, kan anderen met overtuigingskracht ideeën doen aanvaarden
- kan een vooropgesteld doel bereiken door te argumenteren en op gepaste wijze te
communiceren
- is in staat anderen aan te zetten tot actie

initiatief
- komt uit eigen beweging tot actie
- is ondernemend om de voortgang te versnellen en doet spontaan voorstellen om het werk
te verbeteren
- start spontaan een nieuwe taak op als het werk klaar is of vraagt naar een nieuwe
opdracht
plannen en organiseren

- plant acties en projecten, bepaalt objectieven en prioriteiten en behoudt hierbij het
overzicht
- stemt systemen, middelen, procedures, tijd en mensen op elkaar af en houdt
meetmomenten om de prestaties/resultaten te toetsen
- past de planning en gewijzigde omstandigheden aan en houdt rekening met zaken die op
lange termijn spelen
zelfstandig werken
- kan werken zonder externe controle, vertoont verantwoordelijkheidszin, heeft een goed
voorkomen
- kan met een minimum aan instructies aan de slag
- werkt taken volledig en tijdig af en stuurt bij indien er fouten optreden
probleemoplossend werken
- signaleert tijdig en onderzoekt problemen vanuit verschillende invalshoeken en zoekt
hierbij naar verbanden
- formuleert verschillende alternatieve oplossingen, overweegt voor- en nadelen en heeft
oog voor de praktische haalbaarheid
- kan tot synthese/beoordeling komen en betrekt de juiste personen in instanties bij het
probleem

nauwgezetheid
- komt gemaakte afspraken na en houdt zich aan de afgesproken norm qua detail en
afwerking
- controleert het eigen werk op fouten en stuurt bij indien nodig
- is aandachtig en werkt geconcentreerd

