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Functiebeschrijving IVAGO 

HR stafmedewerker 

 

Identificatie van de functie: 

Groep / Afdeling : Personeelsdienst Titularis:  

Functiebenaming (graad): HR stafmedewerker Rapporteert aan: personeelsmanager 

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

Datum update v/d beschrijving: 15.04.2019 

Niveau / Functionele loopbaan: B4 Versie (FUB_jaar_nr_nr): V0_1 

 
 

Doel van de functie: 

Samengevat (hoofdlijnen, niet exclusief): 

 
Specifiek: 
1. Ondersteuning van de personeelsmanager. 
2. Ondersteuning van de personeelsdienst indien nodig. 
Zie verder onder “resultaatsgebieden”. 
 
Algemeen: 
Past het IVAGO managementsysteem voor kwaliteit, milieu en welzijn toe. 
Kent de waarden van IVAGO en past deze actief toe. 

 
 

Dimensies (indicatief): 

• 400 personeelsleden en 30 interims 

• 5/6 collega’s in personeelsdienst 

• 6500 à 7000 uren VTO 

• talrijke op te volgen personeelsvoordelen 

• diverse werkregimes; werkt zelf in een glijsysteem 
met servicetijd; 

• voorbereiding maandelijkse vergadering raad van 
bestuur 

• HR = human relations; menselijk aspect eerst;  

• IVAGO heeft een evaluatiecyclus voor 
personeelsleden 
 

• statutair en contractueel aangestelde 
personeelsleden 

• jaarlijks tot 18 selectieprocedures 

• middelenbeleid 

• diversiteitsbeleid 

• aanwezigheidsbeleid met KPI 

• employer branding 

• geen leidinggevende functie 

 
 

Resultaatgebieden en BPI’s: - Belangrijkste Prestatie Indicatoren 

1. Kent de op de medewerkers van IVAGO toepasselijke regelgeving en/of weet waar deze te raadplegen 
zijn. Leeft deze zelf na. Formuleert op basis van evoluties en na overleg met de personeelsmanager 
voorstellen tot aanpassing. 

2. Gebruikt de software die in IVAGO nodig is voor de werking. 
3. Bereid inhoudelijk de opdrachten vanwege de personeelsmanager voor, legt hem deze voor en volgt 

deze waar gevraagd op. 
4. Is klankbord en onderzoeker van HR-materie, aangegeven door de personeelsmanager. 
5. Inhoudelijke ondersteuning van de medewerkers van  HR. 
6. Afwerker van de processen en audit betreffende HR o.l.v. de personeelsmanager. 
7. Ziet na en maakt eventueel documenten vanwege de personeelsdienst voor de beleidsorganen tijdig en 

correct op. 
8. Gebruikt vlot het ERP pakket en de specifieke software voor HR inclusief rapportering en combinatie met 

Excel. 
9. Kent de regelgeving van de lokale besturen: basis te kennen of binnen de 6 maanden na aanstelling aan 

te leren; gevorderde kennis te verwerven binnen de 3 jaren na aanstelling. 
10. Rapporteert wekelijks aan de personeelsmanager met wie ook de planning van de werking wordt 
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opgemaakt. 
11. Ageert volgens kwaliteitsprincipes. 
12. Kent de principes van projectwerking en past deze zelf toe. 
13. Respecteert perfect de vertrouwelijkheid van personeelsmaterie en privacy (GDPR). 

 
 

 
 
 

Competenties (maximaal 7): 

 

• Jobkennis 
o Kent de werking en personeelsregels van IVAGO of leert deze binnen een termijn van 6 maanden 

na aanstelling aan. Leert de werkvloer van IVAGO kennen door mee te gaan op alle werkvloeren en 
de taken waar mogelijk mee te beleven en te bevragen. 

o Kent de principes van modern projectmanagement. 
o Kent de werkingsdomeinen van HR 
o Kent de principes van geweldloze communicatie en past deze toe. 
o Kent de basisregels van een (lokaal) bestuur 
o Heeft basiskennis van personeelsadministratie, sociale documenten, arbeidsrecht 
o Bezit en behoudt rijbewijs B. 

 

• Resultaat- en veranderingscompetent 
o 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. 

o Is innovatief, denkt voorruit en streeft steeds naar kwaliteitsverbetering. Doet voorstellen tot 
verbetering, legt deze voor en voert ze vervolgens uit. 

o Neemt de nodige acties om fouten en problemen te rapporteren en te corrigeren of op te lossen. 
o Is gericht op een goed en tijdig resultaat en blijft daarbij accuraat werken. 

 

• Integriteit en betrouwbaarheid 
o Heeft verantwoordelijkheidszin en stiptheid om afspraken na te komen. Meldt elke 

‘onregelmatigheid’. Past de regelgeving correct toe en laat geen afwijkingen daarop toe. 
Duidelijkheid staat voorop.  

o Kan het werk even correct afwerken met of zonder toezicht van een directe medewerker. 
o Gaat tactvol en discreet om met gegevens over personeel (privacy) en bedrijf  (beroepsgeheim). 
o Is collegiaal en behandelt iedereen gelijk, roddelt niet negatief, gebruikt geen “paraplusysteem” 
o Volgt algemeen sociale en ethische normen: geen onderscheid op basis van geslacht, geaardheid, 

geloof, ras of stand. Volgt de waarden van IVAGO. Is mensgericht maar kan ook rapporteren in 
exacte cijfers en statistieken. 

o Is een teamwerker maar kan ook individueel goed presteren. Kan samenwerken: heeft het vermogen 
om constructief bij te dragen tot een gezamenlijk resultaat samen met anderen. Vraagt en krijgt 
feedback van de leidinggevende van de dienst. 
 

• Communicatie 
o Is assertief, tactvol, duidelijk. Kan en durft duidelijk de eigen mening zeggen om samen tot een 

oplossing te komen. Beschikt over de nodige stressbestendigheid: heeft het vermogen om voor, 
tijdens en na moeilijke situaties normaal en efficiënt te blijven functioneren en te reageren. 

o Is empathisch zonder daardoor te veel een matcher te zijn. 
o Verwoordt een boodschap of opdracht vlot en duidelijk en brengt die ook zo over.  
o Beheerst de schriftelijke communicatie: heeft het vermogen om een boodschap schriftelijk over te 

brengen, zodat de doelgroep ze correct begrijpt. Gebruikt vlot de bestaande communicatiemiddelen 
en blijft bij met de nieuwe. 

 

 
 

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

 

• Bij aanwerving (cumulatief) 
* Diploma: minstens bachelor. 
* Bezit een in België geldig rijbewijs B. 
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* Aangetoonde beroepservaring: 5 jaren relevante aangetoonde ervaring. 
* Voldoen aan de algemene aanwervingsvoorwaarden (te bevragen bij de personeelsdienst). 
* Blanco bewijs van goed zedelijk gedrag hebben. 
  
 

• Bij bevordering (cumulatief) 
* Is tewerkgesteld bij IVAGO. Voldoet aan de statutaire / reglementaire voorwaarden voor bevordering (deze 
zijn beschikbaar binnen IVAGO). 
* Bij de laatste evaluatie een globaal gunstige evaluatie behaald hebben in de uitgeoefende functie. 
* Aangetoonde beroepservaring: 5 jaren relevante aangetoonde ervaring.  
* Bezit een in België geldig rijbewijs B. 
* Blanco bewijs van goed zedelijk gedrag hebben. 
 

• Tijdens de loopbaan: 
Volgt met succes een introductieprogramma over IVAGO en haar opdracht. 
Leert de inhouden van de verschillende functies binnen IVAGO (zoals milieuwerker, technieker, chauffeur, 
planner, keurvakman, bediende, operator,  ….) 
Volgt met succes interne of externe opleidingsprogramma’s. Daartoe behoren (zie hoger) minstens de 
opleiding SAP, processen van het IVAGO-managementsysteem; de statuten en reglementen van toepassing 
binnen IVAGO. 
Minstens een in België geldig rijbewijs B behouden. 
Blanco bewijs van goed zedelijk gedrag behouden. 
Blijft door opleiding een expert in zijn vakgebied. 
Past zich aan de functiebeschrijving aan en voort het daar omschreven werk uit. 
Past zich aan de noodwendigheden en veranderlijkheid van de dienst aan. 

 
 

 


