Functiebeschrijving
FUNCTIE
Functiebenaming
Weddenschaal
Niveau
Te begeven volgens
Afdeling
Leidinggevende

: Dienstverantwoordelijke personeel en HR
: B4-B5
:B
: Aanwerving
: Algemene administratie
: Directeur

HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE
Als dienstverantwoordelijke personeel en HR ben je, samen met je team, de motor van een strategisch
en modern HR-beleid binnen onze organisatie. Je ontwikkelt en implementeert een HR-beleid op maat
van de hele organisatie. Je hebt een hart voor zorg en welzijn en je bent gericht op dienstverlening en
samenwerking. Je hebt een hands-on mentaliteit en bent in staat om “out of the box” te denken. Je
maakt deel uit van het managementteam.

PLAATS IN DE ORGANISATIE
•
•
•

Werkt onder leiding van en rapporteert aan de directeur
Leidinggevende van de medewerkers van de personeelsdienst
Is lid van het managementteam

FUNCTIE-INHOUD
-

-

-

Als hoofd HRM ben je verantwoordelijk voor de algemene HR-strategie binnen Welzijnsregio. Je
zet doelstellingen om in concrete acties en bepaalt de nodige prioriteiten in verschillende topics
zoals payroll, arbeidsreglementering, onthaalbeleid, functioneringsbeleid, werving en selectie,
opleiding en ontwikkeling, beleid rond flexibel werken ….
Je overlegt proactief met de directeur en de leden van het managementteam over de nodige
klemtonen. Je bent een generalist die vanuit een helicoptervisie kijkt naar de verschillende
domeinen van HR.
Je bent in staat om een meerjarenplanning op te stellen en stuurt het HR-team in functie van dit
plan aan.
Je ontwikkelt een strategisch personeelsbeleid dat de visie, missie en beleidsdoelstellingen mee
realiseert
Je kan medewerkers motiveren en laat jouw team schitteren, elke dag opnieuw!
Je onderhoudt goede contacten met vertegenwoordigers van de vakorganisaties, zowel in het
kader van de formele overleg- en onderhandelingscomités als op informele basis.
Je hebt een analytische ingesteldheid en bent cijfermatig onderlegd om te rapporteren aan de
algemeen directeur.
Je zorg voor een duidelijke informatiedoorstroom vanuit het beleid naar de medewerkers
Vanuit je expertise HRM en onze regiowerking ben je trekker van het regionaal personeelsoverleg
Je bent lid van het managementteam en werkt zo mee aan de algemene strategie van de
organisatie

KENNIS & VAARDIGHEDEN
-

Meewerken aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid van de organisatie
Kennis en ervaring met personeelsbeleid in de thuiszorg is een pluspunt
Selectie van nieuwe medewerkers
Aansturen team: leidinggevende vaardigheden (aansturen, coachen, motiveren)
Optimaliseren en opvolgen van de werkprocessen en -afspraken.
Projectmatig kunnen werken
Kennis hebben van sociaal recht, arbeidsrecht.
Elementaire kennis van het decreet Lokaal Bestuur en decreet Lokaal Sociaal Beleid
Communicatief en verbindend kunnen werken

VERRUIMENDE BEPALINGEN
Het verrichten van ondersteunende taken ten aanzien van collega’s op vraag van de directeur.

COMPETENTIEPROFIEL – technische competenties
Gradatie

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Wetgeving en
regelgeving

Wet- en regelgeving eigen aan de functie
Wet- en regelgeving eigen aan de organisatie

X

Werking en
werkmiddelen

Werking van de organisatie
Werkmiddelen en werkmethodieken
Procedures en procesbeheer
Projectmatig werken

X
X
X
X

Management en
beleid

Strategisch management
HR-management
Financieel management
Communicatiemanagement

X

X
X
X
X

Beheersmatige
vaardigheden

Plannen en organiseren
Voortgangscontrole

X

Interactief gedrag

Teamwerk en samenwerken

X

Waardegebonden Integriteit
gedrag

Grondig

Voldoende

Digitale
vaardigheden

Competentie
Algemene computervaardigheden (PC, laptop)
Mobile devices (smartphone, tablet)
Tekstverwerking (Word)
Rekenbladen (Excel)
Presentaties (PowerPoint)
Digitaal e-mail, agenda-, taakbeheer (Outlook)
Digitale communicatie- en vergaderplatforms
(Teams,…)
Digitale notitieblokken (OneNote)
Zoekmachines en internet
Professionele social media
Software eigen aan de functie

Elementair

Cluster

X

X

COMPETENTIEPROFIEL – Generieke competenties
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

leidinggeven
- zorgt voor een duidelijke formulering van de opdrachten, verwachtingen en rollen van de
medewerkers
- leidt het team naar een gezamenlijk resultaat, versterkt de samenhorigheid en sfeer, heeft
voeling met wat er bij de medewerkers leeft, bemiddelt in conflictsituaties
- volgt op door een gepast begeleidings- en controlesysteem, stuurt bij indien nodig, past
de leiderschapsstijl aan naargelang de situatie
besluitvaardigheid
- kan snel een doordacht standpunt innemen, zelfs op basis van onvolledige informatie
- neemt beslissingen op tijd en stelt ze niet onnodig uit en kan dit zonder overleg met
anderen
- informeert alle betrokkenen en verdedigt een beslissing
onderhandelen
- geeft eigen standpunten en argumenten aan, vraag en luistert naar andermans
standpunten en argumenten
- brengt uiteenlopende visies, behoeften en standpunten samen
- zoekt naar oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn en hanteert hierbij een
onderhandelingsstijl in lijn met de aard van het probleem, de gesprekspartners en de
gestelde termijnen
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

integriteit
- gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate informatie
- wijst anderen op gedrag dat afwijkt van de normen van de organisatie en/of de functie
- heeft aandacht voor duurzaamheid, het algemeen belang en maatschappelijke
verantwoordelijkheid
inlevingsvermogen
- kan zonder te grote familiariteit een vertrouwensrelatie met anderen aangaan
- toont erkenning en respect voor andere(n), begrip voor andere meningen of
omgangsvormen en kan een luisterend oor vormen
- past zijn/haar gedrag aan dat van andere(n) aan en is tactvol en discreet
loyaal zijn
- voelt zich verbonden met de belangen/problematieken van de organisatie en de eigen
rol/opdracht hierin
- vertegenwoordigt de organisatie op een passende wijze bij anderen en externe contacten
en bouwt mee aan een positief imago van de organisatie
- toont maatschappelijke dienstbaarheid
visie ontwikkelen
- neemt afstand van de dagdagelijkse problemen, neemt tijd om vooruit te denken en neemt
initiatief tot actie
- ziet trends of verbanden met andere situaties of evoluties, overziet grote gehelen en
vereenvoudigt complexe situaties
- richt zich op de hoofdlijnen en de langere termijn
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

