
 

 

ADMINISTRATIEF ASSISTENT (m/v/x) voor de 
Algemene Directie van de Toezicht op de Sociale Wetten 
 
JOBINHOUD 
 
Je draagt bij tot de administratieve ondersteuning van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale 
Wetten (AD TSW) 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. Dit gaat o.m. om 
werkgeversdossiers, documentatie met betrekking tot de arbeidswetgeving en interne 
documentatie. 

 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 hoofdzakelijk het volgende takenpakket uit: 
 

 Je staat hoofdzakelijk in voor de administratieve ondersteuning van de inspecteurs van de 
regionale directies. 

o Je staat in voor de voorbereiding van de onderzoeksdossiers door relevante informatie 
te verzamelen (register van werkgevers, kruispuntbank, Paritair Comité en collectieve 
arbeidsovereenkomsten, …). 

o Je houdt het dossier bij, vult dit aan waar nodig en houdt dit bij voor de inspecteurs. 
o Je voert bepaalde fases van de administratieve behandeling van het dossier uit volgens 

de bestaande werkprocedures (o.a. arbeidsreglementen, briefwisseling, klachten). 
o Je beheert specifieke dossiers en handelt deze af (o.a. bonusplan en toestemming 

contracten bepaalde duur). 
 Je ondersteunt de prioritaire opdrachten van de regionale directie. 

o Je verzekert het telefonische onthaal en verbindt personen door naar de gepaste 
bestemmeling. 

o Je beantwoordt na een inloopperiode eenvoudige vragen van bedrijven en burgers over 
courante thema’s uit de arbeidswetgeving en/of verwijst door naar de juiste instantie. 

o Je ontvangt bezoekers tijdens de afwezigheid van de directieverantwoordelijke. 
o Je verzekert het secretariaat van de arrondissementscel waar afgesproken. 
o Je stelt notulen van dienstvergaderingen, nota’s en briefwisseling op. 

 
 
Meer info over de jobinhoud? 
Luk SOMERS, Adviseur-generaal bij de arbeidsinspectie - Toezicht op de sociale wetten  
Tel: 02/233.47.99 
E-mail: Luk.SOMERS@werk.belgie.be  

 
WERKGEVER 
 
Er zijn momenteel 4 statutaire betrekkingen (onder voorbehoud van wijzigingen) vacant bij de regionale 
directies van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (AD TSW) bij de FOD Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg. 
 
De volgende plaatsen binnen de regionale directies van de AD TSW worden aangeboden onder voorbehoud 
van wijzigingen: 
 
 

o Vilvoorde (d'Aubreméstraat 16, 1800 Vilvoorde); 
o Hasselt (FAC Verwilghen blok A, Voorstraat 43, 3500 Hasselt); 
o Leuven (Federaal administratief centrum, Philipssite 3A, 3001 Leuven); 

 



 

 
De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (AD TSW) heeft als opdracht ervoor te zorgen 
dat de regels inzake collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen worden nageleefd, door een 
raadgevende, preventieve en repressieve rol te vervullen. De Algemene Directie omvat diverse externe 
directies. Deze externe directies oefenen hun bevoegdheid uit over een welomschreven territoriaal 
ambtsgebied en staan in voor: 

 Toezicht op het reglementair arbeidsrecht (arbeidsreglementering en arbeidsbetrekkingen) en het 
collectief arbeidsrecht (paritaire comités, collectieve arbeidsovereenkomsten); 

 Toezicht op de grondregels van het Belgisch arbeidsrecht door buitenlandse ondernemingen die in 
België komen werken; 

 Informatie en advies verlenen over het reglementair en collectief arbeidsrecht. 
 
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 

 


