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Teamverantwoordelijke personeelsadministratie (NIVEAU A1)  

m/v/x 

voor de Rechterlijke Orde 
 
Jobinhoud 
Profiel 
Werkgever 
Aanbod 
Deelnemingsvoorwaarden 
Solliciteren 
Kandidaten met een handicap 
Selectieprocedure 
Lijst van geslaagden 
Contactgegevens 
 
 

 JOBINHOUD 
 
Als leidinggevende van een klein team verdeel je de activiteiten/taken en volg je deze van een aantal 
dossierbeheerders van de personeelsadministratie op. Zo geef je bijvoorbeeld instructies, bepaal je de 
prioriteiten, verdeel je de taken/dossiers. Je controleert en volgt de kwaliteit op, alsook de gevolgde 
procedures en de termijnen van de dossiers. 

Je bent coach en verleent daarbij advies, alsook sta je in voor de individuele begeleiding en de ontwikkeling 
van de medewerkers in het kader van de evaluatiecycli. Je identificeert sterke, zwakke en verbeterpunten op 
medewerker –en teamniveau. Ook ondersteun je medewerkers bij de afhandeling van complexe dossiers. 

Je bent een aanspreekpunt voor de verschillende betrokkenen in de organisatie. Je rapporteert en verleent 
hen advies. Je rapporteert over de stand van zaken inzake afhandeling van dossiers aan de hiërarchie. Ook 
beantwoord je vragen van personeelsleden ivm de afhandeling van hun dossier. 

Je specialiseert je in de evoluties inzake het administratief en geldelijk statuut en de arbeidsvoorwaarden. 
Je volgt wijzigingen in de reglementering op en vertaalt deze naar concrete procedures voor het behandelen 
van dossiers. Je brengt ook de medewerkers op de hoogte van dergelijke wijzigingen. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het behandelen van complexe dossiers en je neemt deel aan de 
dagelijkse werking van de dienst om continuïteit te waarborgen. 

Je vormt een duo met je Franstalige evenknie.  

 

 PROFIEL 
 
Wie zoeken we precies? 
 
Gedragsgerichte competenties  
 

 Je erkent de kwaliteiten van de medewerkers. Je stimuleert hen in het nemen van initiatieven door 
hen verantwoordelijkheden toe te kennen en de eigen leiderschapsstijl aan hen aan te passen. 

 Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier te 
begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te 
onderhouden. 

 Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt 
verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties. 
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 Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de 
beslissingen uit te voeren. 

 
Technische competentie 

 Je kan je mondeling op een duidelijke en begrijpelijke manier uitdrukken. 
 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore (x2). 
 
Pluspunten  

 Ervaring binnen het domein van personeelsadministratie vormt een pluspunt. 
 Aangezien je in een tweetalige omgeving werkt, is een basiskennis van het Frans een pluspunt. 

 WERKGEVER 
 
Er is 1 vacante plaats bij het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie (DG RO) – Dienst HR 
Gerechtspersoneel – Sectie Administratief en financieel beheer van de FOD Justitie (Waterloolaan 80, 
1000 Brussel). 
 
De Dienst HR Gerechtspersoneel beheert de individuele dossiers van het gerechtspersoneel, inzonderheid 
parketjuristen, referendarissen, griffiers, secretarissen en administratief personeel van griffies en 
parketsecretariaten: (benoemingsbesluiten, arbeidsovereenkomsten, loonbeheer,..). 
De dienst staat in voor de invulling van de vacante betrekkingen, met de hulp van de HR-attachés op het 
niveau van het rechtsgebied en ze waakt over collectieve en individuele competenties die nodig zijn voor het 
bereiken van de doelstellingen van de Rechterlijke Organisatie alsook de individuele loopbaandoelstellingen, 
door de nodige ontwikkelingsinitiatieven te ondersteunen en op te volgen. 
 
De Dienst HR Gerechtspersoneel van de directie P&O van het DG RO bestaat uit drie secties: 

- de Sectie administratief en financieel beheer die instaat voor het beheer van de 
personeelsdossiers van het gerechtspersoneel 

- de Sectie selecties en personeelsbewegingen die samenwerkt met de attachés HRM die 
gedecentraliseerd werken voor de organisatie van de selecties en die samenwerkt met Selor voor de 
organisatie van vergelijkende selecties en taalexamens 

- de Sectie competentiemanagement die instaat voor de standaardopleidingen voor het 
gerechtspersoneel en de evaluatiecycli coördineert. 
 

Als teamchef personeelsadministratie kom je terecht binnen de Sectie administratief en financieel beheer. 
Deze sectie beheert de dossiers van het personeel van de griffies en parketsecretariaten: 

- de voorbereiding en uitvoering van benoemings-en bevorderingsdossiers van zowel parketjuristen, 
referendarissen, griffiers, secretarissen, administratief personeel van griffies en parketsecretariaten. 

- de opvolging van de loopbanen, de uitbetaling van de weddes en de voorbereiding van de 
pensioendossiers. 

- beheren van verschillende HR aspecten (aanwerving, verloven, afwezigheden wegens ziekte en 
disponibiliteit, arbeidstijd, …) voor het personeel van de griffies en parketten alsook de opmaak van 
de begroting en de monitoring van het personeel. 

 
De FOD Justitie is onderverdeeld in drie Directoraten-Generaal, waaronder het Directoraat-Generaal 
Rechterlijke Organisatie. Het DG RO ondersteunt de werkzaamheden van de Rechterlijke orde op alle 
gebieden die noodzakelijk zijn voor de werking ervan: de organieke wetgeving betreffende de rechterlijke 
macht, personeel, ICT, gebouwen, materieel, gerechtskosten en centraal strafregister. 
 
De FOD Justitie biedt zijn 23 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die 
gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers.  



  

 

www.just.fgov.be  3/4 

Samen zetten al deze medewerkers zich dagelijks in voor een betere justitie. 
De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn 
van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en 
ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken. 
Maatschappelijk engagement is voor ons net zo belangrijk. De FOD Justitie streeft ernaar een open en 
moderne organisatie te zijn die meegaat met zijn tijd en rekening houdt met de veranderingen in de 
maatschappij. 
 
Consulteer de website van de FOD Justitie om de verschillende diensten te leren kennen. 
 

  AANBOD 

 

Je wordt aangeworven als teamverantwoordelijke personeelsadministratie (niveau A1) op basis van een 
contract van onbepaalde duur. Weddenschaal NA11 (minimum 38.093,08 € - max 51.115,76 € bruto 
jaarsalaris volgens anciënniteit, reeds geïndexeerd).  

 

Voor meer informatie: www.fedweb.be 

 

Voordelen  

 

 Minimum 26 dagen verlof (+ sluiting tussen Kerst en Nieuw) 

 Gratis openbaar vervoer van en naar het werk 

 Glijdende werkuren in een 38-uren week 

 Mogelijkheid tot het volgen van diverse opleidingen 

 Fed+ kaart 

 Voordelige hospitalisatieverzekering 

 Beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten 

 

 DEELNEMINGSVOORWAARDEN 
 

- Je beschikt over een master/licentiaatsdiploma (universiteit of hoger onderwijs van het lange type) 
EN  

- Je hebt minimum één jaar ervaring met het leiden/begeleiden van een team. 
 
 

 SOLLICITEREN 
 

Solliciteren kan tot en met vrijdag 24 september 2021 
 
Heeft u interesse in deze functie, stuur dan uw kandidatuur vergezeld van: 
 

1. Curriculum vitae 
2. Omstandige motivatiebrief 
3. Kopie van uw diploma 

 
via e-mail naar: Hrm.Brussel@just.fgov.be (referentie “BSL-021-001: teamverantwoordelijke 
personeelsadministratie”) 
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 KANDIDATEN MET EEN HANDICAP 
 
Je kan een aanpassing vragen. 
 
Als je ten gevolge van een handicap gebruik wenst te maken van aanpassingen aan de selectieprocedure, 
kan je dit laten weten via Hrm.Brussel@just.fgov.be. 
 
Nadien zal je gecontacteerd worden door de cel diversiteit van de FOD Justitie om te bepalen van welke 
aanpassingen je wenst gebruik te maken binnen onze selectieprocedure. 
 
 

 SELECTIEPROCEDURE 
 

- Een voorselectie op basis van uw curriculum vitae. Er wordt hiervoor rekening gehouden met 
voornoemde criteria onder de rubriek deelnemingsvoorwaarden.  

- Een pre-interview waarbij je motivatie alsook de competentie ‘objectieven behalen’  zal worden 
bevraagd (zie ook rubriek ‘profiel’). Het vereiste minimum om te slagen is 60%. 

- Een interview waarbij er zal gepeild worden naar de andere gedragsgerichte competenties die zijn 
weergegeven onder de rubriek ‘profiel’. Het vereiste minimum om te slagen is 60%. 

- Deze eliminerende proef bestaat uit een pre-interview waarbinnen je motivatie alsook de 
competentie ‘objectieven behalen’ (zie ook rubriek ‘profiel’). Het vereiste minimum om te slagen is 
60%. 

- De selectiegesprekken zullen, onder voorbehoud, vanaf eind september 2021 doorgaan. 

 

Feedback 
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback 
vragen. 
 

 LIJST VAN GESLAAGDEN 
 
En als je geslaagd bent? 
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten. 
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een wervingsreservelijst die 1 jaar geldig is. 
 

 CONTACTGEGEVENS 
 
Meer info over de functie en de selectieprocedure?  
 
Mevrouw Stephanie Langeraet 
Selectieverantwoordelijke 
Hrm.Brussel@just.fgov.be  
0473/81.54.11 


