
 

Functiebeschrijving 

IVAGO 

 
Identificatie van de functie: 

Groep/afdeling: Operaties Titularis:  

Functiebenaming (graad):  Operationeel 
departementshoofd (Departementshoofd operaties) 

Rapporteert aan: zie organigram IVAGO 

Locatie:  Proeftuinstraat GENT (of een andere 
locatie ingevolge de dienstnoodwendigheden 
binnen IVAGO) 

Datum update v/d beschrijving: 06/01/2021 

Niveau/Functionele loopbaan: A4-A5   

 
FUNCTIE 
 

Doel van de functie: 
Samengevat (hoofdlijnen, niet exclusief): 

Werkdomein projecten:  
Staat in voor het definiëren en implementeren van (verbeter- en andere) projecten in samenwerking met de 
diensthoofden binnen de volledige afdeling operaties. Stuurt de planner-opvolger (vlinderfunctie) aan, die 
ook ter ondersteuning van de projectwerking aan de slag gaat. 
 
Werkdomein leiding geven:  
Vervangt de directeur operaties tijdens zijn afwezigheid en is diens adjunct. Vervangt de diensthoofden bij 
langere afwezigheden (jaarlijks verlof, ziekte …). Is een dynamisch en motiverend leidinggevende met oog 
voor peoplemanagement waarin hij/zij de collega’s binnen de afdeling operaties ook actief ondersteunt en 
coacht. Daarbij wordt actief kennis verworven en gedeeld. Als leidinggevende wordt er gezorgd voor een 
goede en opbouwende teamspirit met respect voor ieders mogelijkheden. 
 
Administratie en rapportering: 
Stuurt de hoofdadministratief medewerker aan teneinde de cel administratie optimaal te laten functioneren. 
 
Opleiding en vorming  
Stuurt de trainingscoördinator aan en werkt samen onder andere de opleidingspakketten uit. 
 

 
Dimensies (indicatief): 

• Aantal directe medewerkers: 3 

• Aantal indirecte medewerkers: 3 ( 270 bij 
vervanging ) 

 

 
  



 

 
Resultaatgebieden (gelijke orde van belangrijkheid tenzij anders afgesproken tijdens het 
functioneren): 

1. Ontwikkelt en coördineert diverse projecten in samenwerking met de directeur operaties en de 
diensthoofden om de kwaliteit, binnen de afdeling te verbeteren. Het aantal structurele klachten is 
hiervoor o.a.. een leidraad. Ook de implementatie valt hier onder. 

2. Ontwikkelt, coördineert en implementeert in samenwerking met de diverse medewerkers binnen de 
afdeling de jaarlijkse doelstellingen en projecten binnen de diverse cellen (OR,BA,HH, RP …). 

3. Werkt aan de optimalisatie van de administratieve flow binnen de afdeling. 
4. In het kader van de reductie van de arbeidsongevallen worden ideeën aangebracht en initiatieven 

uitgewerkt. 
5. Werkt aan de optimalisatie van de taken en opdrachten met het oog op het verbeteren van de algemene 

efficiëntie van de afdeling. 
6. Hij/zij stuurt de trainingscoördinator aan en stelt in samenwerking met de personeelsplanner en 

diensthoofden de opleidingsplannen op om de multifunctionaliteit binnen de afdeling te verbeteren. 
7. Vervangt de directeur operaties, de diensthoofden en de personeelsplanner bij langere afwezigheden ( 

verlof e.d. ). 
8. Geeft input bij bestekken die betrekking hebben op de afdeling. 
9. Indien aanwezig tijdens de opstart staat hij in voor de arbitrage tussen de verschillende cellen met het 

oog op het stellen van prioriteiten. 
10. Kent de op de medewerkers van IVAGO toepasselijke regelgeving en/of weet waar deze te raadplegen 

zijn. Leeft deze zelf na. 
11. Gebruikt de software die in IVAGO nodig is voor de werking. 
12. Continuïteit: Is in het kader van het rechtsbeginsel van de continuïteit van de dienstverlening van IVAGO 

inzetbaar binnen IVAGO. 

 

 
BPI: - Belangrijkste Prestatie Indicatoren 

Verbetering van de kwaliteit, efficiëntie en veiligheid binnen de afdeling operaties. 
Correcte en tijdige realisatie van de projecten binnen de afdeling operaties. 
Opzetten van een gestructureerd opleidingsbeleid en het uitbouwen van de multifunctionaliteit. 

 

 
 

Competenties: 

• Jobkennis 
Is vaardig in informatica- en smartphonegebruik, heeft een goede basiskennis van Ms Office, gebruikt 
courant mail en de nodige sociale media. Schoolt zich regelmatig bij.  
Kennis van SAP of gelijkaardige ERP-software is een pluspunt en behoort tot de verplichte opleiding. 
Kent kwaliteitssystemen en past deze toe. 
Heeft bij voorkeur kennis van projectwerking (minstens binnen het jaar na aanstelling aangeleerd hebben), 
van ‘lean’-technieken en kwaliteitssystemen. 
Heeft een sterk analytisch en probleemoplossend vermogen: kan op een vlotte manier complexe problemen 
analyseren en oplossen. 
Heeft kennis van moderne managementtechnieken. 
Leert de regelgeving van IVAGO onmiddellijk aan. Blijft op de hoogte van de context waarbinnen IVAGO 
werkzaam is en volgt de evolutie ervan op. 
Bezit en behoudt een rijbewijs B. 

 
• Resultaat- en veranderingscompetent 

Kan binnen zijn functie de nodige prioriteiten leggen. Formuleert en bereikt doelstellingen. 
Is flexibel, bereid om werkzaamheden en diensturen aan  te passen aan de noden van de dienst en de 
organisatie. 
Staat open voor veranderingen en/of nieuwigheden binnen de functie. Levert de nodige inspanningen om 
deze te aan te leren en vervolgens toe te passen.  
Actualiseert de gebruikte methoden, werkwijzen, processen, kennis op proactieve en positieve wijze. 
Is innovatief, denkt voorruit en streeft steeds naar kwaliteitsverbetering. Doet actief voorstellen tot 
verbetering, legt deze voor en voert ze vervolgens uit. 
Neemt steeds de nodige acties om fouten en problemen te rapporteren en te corrigeren of op te lossen. 
Is gericht op een goed en tijdig resultaat en blijft daarbij accuraat werken. 



 

Is veiligheids- en milieubewust. 

 
• Integriteit en betrouwbaarheid 

Heeft verantwoordelijkheidszin en stiptheid om afspraken na te komen. Meldt elke ‘onregelmatigheid’. 
Respecteert deadlines. 
Kan het werk even correct afwerken met of zonder toezicht van een directe medewerker. 
Gaat tactvol en discreet om met gegevens over personeel (privacy) en bedrijf  (beroepsgeheim). 
Is collegiaal en behandelt iedereen gelijk, roddelt niet negatief, gebruikt geen “paraplusysteem”. 
Volgt algemeen sociale en ethische normen: geen onderscheid op basis van geslacht, geloof, ras of stand. 
Volgt de waarden van IVAGO. Is loyaal ten opzichte van IVAGO en verdedigt IVAGO ook ten opzicht van 
derden. 
Past de regelgeving correct toe en laat geen afwijkingen daarop toe.  
Is een teamwerker maar kan ook individueel goed presteren. Is stressbestendig. 

 
• Samenwerken en communicatie 

Is een teamspeler, tracht steeds samen tot een oplossing te komen. 
Kan leidinggeven en is een peoplemanager. 
Is assertief, tactvol. Kan en durft duidelijk en verbindend de eigen mening zeggen om samen tot een 
oplossing te komen. 
Verwoordt een boodschap en/of opdracht vlot en duidelijk en brengt die ook zo over.  
Kan foutloos brieven en teksten schrijven in behoorlijk Nederlands en rekening houdend met de 
bestemmeling. 
Gebruikt vlot de bestaande communicatiemiddelen. 
Neemt initiatief en geeft regelmatig goede terugkoppeling naar de leidinggevenden en de collega’s. 
 

 
 

Vereiste ervaring, scholing en opleiding (staat los van de anciënniteit) 

• Bij aanwerving (cumulatief) 
Bezit een masterdiploma of gelijkwaardig conform de richtlijnen van de Vlaamse gemeenschap voor lokale 
besturen.  
Heeft minimaal 5 jaar effectieve ervaring in een leidinggevende rol. 
Heeft ervaring in projectwerking. 
Is in bezit van een rijbewijs B. 
 

• Bij bevordering (cumulatief) 
Tewerkgesteld zijn bij IVAGO. 
Voldoen aan de statutaire of reglementaire voorwaarden (te vinden op intranet). 
Minimaal 5 jaar effectieve ervaring in een leidinggevende rol hebben. 
Bij de laatste evaluatie een globaal gunstige evaluatie behaald hebben in de uitgeoefende functie. 
Een geldig rijbewijs B bezitten. 

 
• Tijdens loopbaan 

Volgt met succes een introductieprogramma over IVAGO en haar opdracht. 
Volgt succesvol de interne of externe opleidingsprogramma’s en schoolt zich bij waar nodig en/of gevraagd.  
Blijft in functie van de evolutie een expert in zijn vakgebied. 
Past zich aan de functiebeschrijving aan en voert het daar omschreven werk uit. 
Past zich aan de noodwendigheden en veranderlijkheid van de dienst aan. 
Bezit en behoudt een geldig rijbewijs B en kan dit blijven gebruiken. 
 

 
 
 


