
 

 

 

Administratief medewerker (m/v/x) voor de Algemene 
Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen  
OF voor de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het 

Werk 

Jobinhoud 

Je voert voornamelijk administratieve taken uit. Afhankelijk van waar de functie zich situeert, bestaat 

je takenpakket uit de volgende taken: 

• Je voert administratieve taken uit en je zorgt voor de opvolging van deze taken. Je maakt 

hierbij gebruik van de bestaande handleidingen en vastgelegde procedures. 

o Je stelt brieven op. 

o Je behandelt de inkomende en uitgaande correspondentie. 

o Je maakt de lay-out op van documenten en print deze af. 

o Je maakt opvolgingstabellen op en houdt deze bij. 

o Je maakt dossiers aan, maakt de nodige doorverwijzingen op, voert de instructies van 

de attachés uit, sluit de dossiers af en klasseert deze in het archief. 

• Je organiseert en plant de activiteiten:  

o Je plant vergaderingen in, verstuurt uitnodigingen, reserveert zalen en stelt het nodige 

materiaal ter beschikking. 

o Je reserveert het logistiek materiaal voor de dienst en stelt dit ter beschikking. 

o Je organiseert de verplaatsingen. 

• Je bent contactpersoon en fungeert als tussenpersoon voor het contact met externe en/of 

interne partijen: 

o Je beantwoordt eenvoudige vragen persoonlijk, telefonisch of via mail. 

o Je noteert boodschappen en geeft deze informatie door. 

o Je verwijst klanten door naar de gespecialiseerde personen en/of diensten. 

o Je onderhoudt contacten met interne diensten en helpt hen met vragen over de 

materie van de dienst. 

o Je ontvangt bezoekers. 

• Je klasseert en archiveert de papieren of elektronische versie van dossiers, documenten of 

andere relevante informatie voor de dienst volgens de voorschriften of procedures.  

Er zijn momenteel twee betrekkingen vacant in twee verschillende directies: 1 betrekking bij de 

Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk en 1 betrekking bij de Algemene Directie 

Collectieve Arbeidsbetrekkingen.  

Bij de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk voer je de bovenstaande taken uit voor 

het directiehoofd van de regionale Directie Oost-Vlaanderen.  



Bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen voer je de bovenstaande taken uit en werk 

je mee aan de volgende twee activiteiten: 

1. Het zelfstandig opvolgen van de administratie rond het vaststellen van de bevoegde paritaire 

comités voor individuele ondernemingen. De vaststelling gebeurt aan de hand van verslagen 

van de Arbeidsinspectie en je werkt hiervoor nauw samen met andere collega’s. 

2. De ontwikkeling en de invulling van het Portaal, een communicatie-instrument tussen de 

administratie en de werkgevers. Je staat in voor het aanleveren en het up-to-date houden van 

de informatie in het nog op te starten Portaal. 

 

Meer info over de jobinhoud van de functie bij de AD Collectieve Arbeidsbetrekkingen?  

Soetkin DE KETELAERE – Attaché AD COA 

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen  

Tel.: 02/233.41.52 

E-mail: Soetkin.DEKETELAERE@werk.belgie.be  

 

Ward ROBBEN – Attaché AD COA (bij afwezigheid Soetkin De Ketelaere)   

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen 

Tel.: 02/233.46.92  

E-mail: Ward.ROBBEN@werk.belgie.be  

 

 

Meer info over de jobinhoud van de functie bij de AD Toezicht op het Welzijn op het Werk? 

Paul TOUSSEYN – Directeur-generaal AD TWW 

Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk  

Tel.: 02/233.45.41  

Email: Paul.TOUSSEYN@werk.belgie.be 
 

Werkgever 

Er is één betrekking vacant bij de Directie van het beheer van de paritaire comités binnen de Afdeling 

van het sectoraal overleg van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen (AD COA) van 

de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) (Ernest Blerotstraat 1, 1070 

Brussel). 

De Directie van het beheer van de paritaire comités bestaat uit 11 medewerkers en staat in voor: 

• De oprichting van de paritaire comités en subcomités en de benoeming van hun leden. 

• De controle op de representativiteit van werkgevers- en werknemersorganisaties. 

• De vaststelling van het bevoegd paritair comité voor individuele ondernemingen. 

• De regeling van de geschillen over de bevoegdheid van de paritaire comités en subcomités. 

De Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen (AD COA) is belast enerzijds 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.  
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Er is één betrekking vacant bij de regionale Directie Oost-Vlaanderen van de Algemene Directie 

Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

Overleg (FOD WASO) (Hoofdbestuur Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel). 

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) heeft als algemene opdracht 

het welzijn op het werk van de werknemers op permanente wijze te verbeteren en ervoor te zorgen 

dat de uitvoering van de beleidslijnen betreffende welzijn op het werk worden nageleefd, door een 

raadgevende, preventieve en repressieve rol te vervullen. ‘Welzijn op het werk’ omvat de volgende 

domeinen: veiligheid, gezondheid, hygiëne, ergonomie en psychosociologie. De functie van sociaal 

inspecteur wordt uitgeoefend in de regionale directies, verspreid over alle Belgische provincies. Een 

regionale directie bestaat uit een multidisciplinair inspectieteam van 10 tot 20 inspecteurs en 2 tot 5 

administratieve medewerkers onder leiding van een directiehoofd. 

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? 

Paulien STEVENS – Selectieverantwoordelijke FOD WASO 

Directie van de Planning, Selectie en Loopbaan 

Tel.: 02/233.41.15 

E-mail: hr@werk.belgie.be  
 

Solliciteren 

Solliciteren kan tot en met 20/07/2020 via de algemene selectieprocedure: 
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG20219. 
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