
 

 

 
Departement: Personeel en HRM  

  

HR Dossierbeheerder (niveau B) voltijds 
  

Diploma van het hoger onderwijs van het korte type of van een universitair 
baccalaureaat 

 
Contractueel onder insertie GECO statuut – Contract met bepaalde duur (12 maanden) 

– voltijds 
 
 

(M-V-X) 
 

  

Presentatie 
  
Het Gemeentebestuur van Sint-Gillis is op zoek naar een HR Dossierbeheerder - niveau B 
(Administratief Secretaris). 
  
Ons Brussels lokaal Bestuur beschikt over alle profieltypes van werknemers verdeeld in 
verschillende diensten. 
  
Ons Bestuur wenst het beheer van zijn personeel te optimaliseren zowel in het perspectief 
voor evolutie van de loopbanen als het verbeteren van de diensten bewezen aan de 
bevolking.  
  
Opdracht 
  
De HR Dossierbeheerder - Contractenbeheerder - verzekert het beheer en de opvolging 
van de dossiers van de personeelsleden in de lijn van het Departement van het beheer van 
de Human Ressources: 

� Hij/Zij heeft het administratief beheer van de contracten ten laste vanaf de 
indiensttreding tot het vertrek van de agent, behalve de oppensioenstelling (diverse 
wijzigingen, overplaatsingen, omkaderingsfuncties ad interim, ter beschikking stelling, 
verschillende loopbaanonderbrekingen 

� Hij/Zij beheert eveneens de schoolstages, de stages van beroepsovergang, de 
studenten en de vrijwilligers. 

� Hij/Zij werkt mee met de aanwervers en collega's van de verschillende diensten 
alsook met de partners van het Bestuur : Actiris, Brussel Vormingen, Gewestelijke 
openbare dienst van Brussel, Diensten van de Vice-Gouverneur van Brussel-
Hoofdstad, Leefmilieu Brussel, OCMW van Sint-Gillis. 

� Hij/Zij beheert de administratieve opvolging van de personeelsgeschillen. 
� Hij/Zij verzekert de opvolging van het aanwervingsplan en van de controletabel van 

de uitgaven voor het personeel. 
� Hij/Zij codeert en houdt de gegevens bij in de desbetreffende tabellen en beheert de 

verschillende statistieken gebonden aan het personeel. 
� Hij/Zij oefent de administratieve en financiële opvolging uit van de subsidies en 

evalueert de effecten ervan via activiteitsverslagen. 
� Hij/Zij beheert de terugbetalingen in geval van beroepsziekte en organiseert de 

eedsafleggingen voor de agenten die verplicht zijn beëdigd te zijn in het kader van 
hun functie. 

� Hij/Zij verzekert het onthaal van de indiensttredende agenten. 



 

 

  

Vereist profiel 

- Studieniveau en ervaring 

� Aan de voorwaarden voldoen voor insertie GECO statuut 
� Houder zijn van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type of van een 

universitair baccalaureaat in het domein van de Human Ressources, Sociaal Recht of 
Recht in het openbaar bestuur. 

� Een ervaring op het HR domein is een troef. 

- Technische kennis 

� Goede bekwaamheid voor opstellen en organisatie. 
� Grondige kennis van Word en Excel. 

- Taalkennis 

� U beheerst het Frans en hebt een goede schriftelijke en mondelinge kennis in het 
Nederlands. 

- Gedragsbekwaamheden  

� U bent stressbestendig, de verandering schrikt u niet af. 
� U bent strikt, dynamisch en proactief. 
� U bent bekwaam snel aan te leren. 
� U bent in staat op een autonome manier te werken en ook in ploeg. 
� U hebt een vlotte communicatie 

Offerte 

� Een contract met bepaalde duur (12 maanden) - voltijds Contractueel onder insertie 

GECO statuut .. 

� Een wedde op baremaschaal B1: 26.447,69 € (bruto geïndexeerd zonder anciënniteit 
� ü Terugbetaling van de openbare vervoerskosten. 
� Ü  Een dynamisch team. 
� Ü  Vormingsplan. 

 
 
 

GEÏNTERESSEERD? 
Zend uw kandidatuur exclusief via 

mbellens@stgilles.irisnet.be 
  
 


