
 

 

ADMINISTRATIEF ASSISTENT (m/v/x) voor de 
Stafdienst Budget en Beheerscontrole 
 

JOBINHOUD 
 
Je draagt bij tot de administratieve ondersteuning van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole (SD 
BBC) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).  
 
Je voert verschillende administratieve taken uit: 
 

 Je beheert dossiers in het kader van de doelstellingen van de dienst. Je beheert o.a. de MOBIB-
kaarten (MIVB) voor dienstverplaatsingen met het openbaar vervoer in Brussel en werk je mee aan 
de opstelling van de initiële en aangepaste rijksmiddelenbegroting. 

 Je verzamelt en klasseert dossiers en/of gegevens en je scant documenten in. 
 Je bent verantwoordelijk voor de briefwisseling (nl. ontvangst, interne verdeling, verzending naar 

buiten). 
 Je voert allerlei administratieve taken uit, bv. het beheer van het bureaumateriaal en het 

verzorgen van briefwisseling. 
 Je hebt per mail en telefonisch contact met interne en externe partijen (o.a. interne diensten van 

de FOD, externe instanties en commerciële ondernemingen). 
 
 
Je voert bijkomend volgende taken uit:  
 

 Je stelt nota’s en besluiten op betreffende dotaties, subsidies en kilometercontingenten. 
 Je bent rekenplichtige van de ontvangstenrekening van de FOD WASO. 
 Je helpt mee om de certificeringen (ISO 9001, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, ISO 14001, ISO 

45001 en EMAS-registratie) voor de FOD WASO te behalen door het uitschrijven van interne 
procedures. 

 Je beantwoordt parlementaire vragen en vragen van kabinet. 
 Je beheerst de applicatie FEDCOM voor de verwerking van je boekhoudkundige taken. 
 Je doet de opvolging van de rekeningen en de begrotingsdocumenten van de parastatale organen 

die onder de bevoegdheid vallen van de Minister van Werk. 
 Je hebt per mail en telefonisch contact met het Rekenhof. 

 
 
 

Meer info over de jobinhoud? 
Christophe PAUWELS, Attaché boekhouding 
Stafdienst Budget en Beheerscontrole 
Tel: 02/233.49.46  
E-mail: Christophe.PAUWELS@werk.belgie.be  
 
 
WERKGEVER 
 
Er is momenteel 1 statutaire betrekking (onder voorbehoud van wijzigingen) vacant bij de Stafdienst Budget 
en Beheerscontrole (SD BBC) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in het hoofdkantoor 
te Brussel (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel). 
 
De Stafdienst Budget- en Beheerscontrole (SD BBC) is verantwoordelijk voor de opmaak, de uitvoering 
en de controle van de boekhouding en de begroting (budgettaire, dubbele en analytische boekhouding), en 
ondersteunt op deze manier de verschillende directies en diensten van de FOD WASO. De functie is vacant 
bij de Cel Boekhouding, ontvangsten en rekenplichtigheid.  Deze cel telt momenteel 8 medewerkers.  Deze 
cel valt onder de Directie van de begroting en de boekhouding samen met de Cel Opmaak en uitvoering van 
de begroting en de Cel Overheidsopdrachten. In het totaal telt deze directie 23 medewerkers.  
 
De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) draagt bij tot de groei van de 
werkgelegenheid en is belast met de verbetering van de kwaliteit van de arbeid in een Belgische, Europese 
en internationale context. 
 



 

Wij verzoenen de belangen van de werknemers en werkgevers door kwaliteitsvolle loon- en 
arbeidsvoorwaarden te verzekeren en door de creatie en het behoud van werk te bevorderen nodig voor de 
sociaal-economische vooruitgang. 
 
Om dit te bereiken doen wij aan onderzoek en maken wij analyses en studies, werken wij het vereiste 
juridisch kader uit, zorgen wij voor het goede verloop van de sociale dialoog en voorkomen wij collectieve 
conflicten, en waarborgen wij de toepassing van de normen via promotie, preventie, toezicht en sanctie. 
 
Als troeven beschikken wij over een veelzijdige expertise en een ruime ervaring, en over onpartijdige 
toezichtsdiensten voor de naleving van het arbeidsrecht. Wij bouwen bruggen met en tussen onze 
‘stakeholders’, voornamelijk de sociale partners. 
 
In onze relaties met de externe en interne partners plaatsen wij de kernwaarden engagement, solidariteit, 
professionalisme, integriteit en openheid voorop. 

 
SELECTIEPROCEDURE 
 
Meer info over de selectieprocedure? 
 
Nele DE BEER, Selectieverantwoordelijke 
Directie van de planning, de selectie en de loopbaan. 
Tel: 02/233.47.27 
E-mail: hr@werk.belgie.be  
 
SOLLICITEREN 
 
Solliciteren kan tot en met 03/07/2020 via de algemene selectieprocedure: 
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG20212 
 


