
 

 

ADMINISTRATIEF ASSISTENT (m/v/x) voor de 
Algemene Directie van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen 
 
JOBINHOUD 
 

Je bent samen met je collega’s als team verantwoordelijk voor de administratieve behandeling van 
dossiers die het resultaat zijn van het sociale overleg in België (bv. collectieve arbeidsovereenkomsten 
over loon, arbeidsduur, e.d., collectieve bonusplannen van bedrijven, ondernemingsplannen bij 
herstructurering). Deze dossiers worden neergelegd bij de griffie van de dienst collectieve 
arbeidsbetrekkingen. Deze griffie kan je omschrijven als een soort van notariaat van het Belgische sociale 
overleg.   .  

Het gaat als dossierbehandeling om: 

1. diverse soorten Nederlandstalige ondernemingsakten: Dit betekent dat de administratieve 
behandeling van deze variërende dossiers (van neerlegging tot registratie of aanvaarding) 
zelfstandig door jou wordt uitgevoerd. Je teamchef controleert de voorbereide dossiers en 
opgestelde brieven. 
 

2. tweetalige sectorale akten: Je verleent bijstand bij de neerlegging  en de registratie of aanvaarding 
alsook bij de procedure tot de algemeen verbindend verklaring van deze akten. Daarnaast lees je 
de Nederlandstalige versie van de ontwerpen van Koninklijke Besluiten na op fouten en vergelijk je 
deze versie met de Franstalige. 

Je bent contactpersoon voor interne en externe vraagstellers (o.a. voorzitters en leden van paritaire 
comités, sociale secretariaten) en beantwoordt algemene info-vragen en vragen die betrekking hebben op 
lopende dossiers en dit per mail of telefonisch.  

In de functie gaat het dus zowel om achter het computerscherm behandelen van dossiers, de papieren 
opvolging van deze dossiers, als om direct contact met de cliënt-gebruiker. 

 
 

Meer info over de jobinhoud? 
Ingrid ABRAHAM, Adviseur – diensthoofd 
Directie van de griffie en van de algemeenverbindendverklaring van de cao's 
Tel: 02/233.40.78 
E-mail: Ingrid.ABRAHAM@werk.belgie.be  
 
 
WERKGEVER 
 
Er is minimaal 1 plaats bij de Directie van de griffie en de algemeen verbindend verklaring van de 
cao’s binnen de Algemene Directie van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen (AD COA) van de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) (Ernest Blerotstraat 1 1070 Brussel).  
 
De griffie is een 17-koppige dienst die – verdeeld over verschillende teams – de volgende taken uitoefent:  

 instaan voor de neerlegging en het registreren van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s), 
toetredingen en opzeggingen (akten in toepassing van de cao-wet)  

 instaan voor de neerlegging ( en desgevallend registratie) van de cao’s en toetredingsaktes in het 
kader van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen  

 instaan voor de neerlegging van alle juridische akten krachtens andere regelgeving en/of op vraag 
van werkgevers- of werknemers organisaties of werkgevers  

 instaan voor de neerlegging van evaluatierapporten in toepassing van wetgeving of cao’s  
 zorgen voor de bekendmaking van berichten van neerlegging van sectorale cao’s in het Belgisch 

Staatsblad  
 instaan voor de algemeen verbindend verklaren van sectorale en interprofessionele cao’s (Nationale 

Arbeidsraad) en de voorbereiding van de bekendmaking van koninklijke besluiten die de cao’s 
algemeen verbindend verklaren 



 

 zorgen voor de mogelijkheid tot raadpleging van geregistreerde cao’s (voor sectorale cao’s via de 
website) en de aflevering van eensluidend verklaarde afschriften ervan.  

De Algemene Directie van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen (AD COA) is belast met de 
voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake collectieve arbeidsbetrekkingen tussen 
de werkgevers en de werknemers en anderzijds met de begeleiding van het sociaal overleg, de preventie 

en de verzoening bij sociale conflicten.  
 

 
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 


