
 

Algemeen Directeur – Personal Assistant  

 

 

 

Functiebeschrijving 

Personal Assistant Algemeen Directeur (A1a-A3a) 
 

Functiegegevens 

 

Functiebenaming:  Personal Assistant Algemeen Directeur (A1a-A3a) 

Loonschaal:   A1a-A3a 

Situering in de organisatie :  Je rapporteert rechtstreeks aan de Algemeen Directeur 

  

Doel van de functie 
 
Je staat in voor de ondersteuning van de algemeen directeur in zijn/haar functioneren, je bent 
zijn/haar rechterhand.  
 
Je fungeert als schakel tussen hem/haar en de interne en externe klanten :  

• Interne klanten : alle medewerkers van Kortrijk (stad/ocmw/agb’s/vzw zuster augustinessen), 
leden van het managementteam  

• Externe klanten : de externe klanten van Kortrijk (veiligheidsdiensten, collega’s, collegiale 
netwerken, leveranciers, partners in de brede zin van het woord). 
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Resultaatsgebieden 
 

• Je staat in voor het realiseren en opvolgen van gemaakte afspraken, acties, dossiers, …. dit bij 
alle betrokkenen met inbegrip van de algemeen directeur zelf, met als doelstelling zijn/haar 
bijdrage te leveren tot de daadkracht van de algemeen directeur.  
 

• Je neemt een ondersteunende, administratieve rol op (organiseren en voorbereiden 
vergaderingen, onthaal bezoekers, bewaken van de agenda, opmaken verslagen, budgetten, 
archivering, uitwerken van presentaties,  … ), met als doelstelling een efficiënte werking. 
 

• Je hebt strategisch inzicht in bedrijfsprocessen als grondslag voor de identificatie van 
verbeterprocessen. 
 

• Je fungeert als klantgericht aanspreekpunt voor de interne en externe klanten, het filteren 
van informatie en beheren van de mailbox met als doelstelling het efficiënt tijdsbeheer van 
de algemeen directeur en het verlenen van een correcte service naar de interne en externe 
klanten. 
 

• Je fungeert als antenne (voelspriet) voor de algemeen directeur.  Zodat deze over alle 
relevante informatie beschikt om zijn/haar rol te kunnen opnemen en het vertrouwen in de 
integriteit van de algemeen directeur gewaarborgd blijft.     
  

• Je fungeert als vertrouwenspersoon voor de algemeen directeur met als doelstelling een 
goed stressmanagement. 
 

• Je bent discreet, empathisch en diplomatisch onderlegd. 
 

• Je staat in voor het voorbereiden van dossiers, het eventueel maken van voorbereidende 
analyses, het meedenken met de inhoudelijke issues, met als doel de ondersteuning van het 
rendement van de algemeen directeur.    
 

• Je staat in voor het beheren, uitdiepen, corrigeren van de rapporteringen en het opnemen 
van de signaalfunctie ten aanzien van de algemeen directeur.   
 

• Je hebt brede interesse in maatschappelijke en economische thema’s. 

 

• Je bent een doortastende, assertieve en mature professional die ook anderen in beweging 
weet te zetten. 
 

 
Alle bovenstaande resultaatgebieden worden gerealiseerd op een manier die bijdraagt aan de 
mission statements, het positief imago en de waarden van Kortrijk.  
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Functievereisten 

Kennis en ervaring :  

• Enkele jaren ervaring in een analoge functie. 

• Talenkennis: meertalig (minimaal NL/FR) met uitgesproken redactionele vaardigheden. 

• Onderlegd in de nieuwste presentatietechnieken en technologische ontwikkelingen. 

• Uitstekende pc-kennis MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 
 
 

Generieke competenties  
 

1. Klantgerichtheid  
Je onderneemt structurele acties om de dienstverlening van KORTRIJK  aan klanten 
(proactief/structureel) te optimaliseren. 

• Je zet in op systemen om een kwaliteitsvolle aanpak te garanderen. 

• Je stimuleert anderen om de klantgerichtheid van hun aanpak voortdurend in vraag te 
stellen en te verbeteren. 

 

 

2. Samenwerken  
Je creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen verschillende groepen. 

• Je werkt met anderen aan een gezamenlijk resultaat, ook buiten het team. 

• Je creëert en benut gepaste communicatiekanalen en stimuleert overleg. 

• Je werkt actief aan een goede vertrouwensband met andere teams of diensten, 
werkgroepen, projectgroepen, organisaties,…  
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3. Veranderingsgerichtheid  
Je denkt mee aan de verbetering van de manier van werken/denken en stimuleert hierin 
anderen. 

• Je detecteert toekomstige uitdagingen en wat ze voor de eigen werking kunnen 
betekenen. 

• Je stimuleert anderen om kritisch te kijken naar de huidige werking en om voorstellen tot 
verbetering te formuleren. 
 
 

 
4. Integriteit  

Je toont je betrokken bij de organisatie, draagt de doelstellingen en waarden ervan actief uit 
en stimuleert betrokkenheid. 

• Je stelt je loyaal en integer op ten aanzien van de organisatie en handelt overeenkomstig 
de doelstellingen en waarden van de organisatie, dienst en/of team. 

 
 

 

5. Kostenbewustzijn  
Je zoekt continue naar nieuwe methodes en procedures, die maximaal rendement 
opleveren. 

• Je richt het denken en handelen op optimale benutting van tijd, geld en middelen 

• Je zoekt in het eigen werk naar mogelijkheden om kosten te besparen 
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Functiegebonden competenties 
  

1. Omgaan met stress 

Je blijft kalm en rustig in onverwachte of ongekende complexe situaties. 

• Je blijft kalm onder moeilijke werkomstandigheden en kan hoofd- en bijzaak in het eigen 

werk onderscheiden. 

• Je presteert goed in situaties waar er sprake is van langdurige of zich herhalende 

tijdsdruk, tegenslag of complicaties. 

 

 

2. Resultaatsgerichtheid  

Je ontwikkelt en stimuleert systemen om de doelstellingen te behalen. 

• Je bent creatief in het inzetten van beschikbare middelen om een bepaald resultaat te 

behalen. Je zet binnen de gestelde grenzen ongebruikelijke methoden succesvol in. 

• Je stelt realistische eisen aan het eigen werk op basis van beschikbare middelen, tijd en 

kwaliteit 

 

 

3. Communicatie : mondeling en schriftelijk, verbaal en non-verbaal 

Je bent gedreven om informatie op een duidelijke en correcte manier over te brengen en te 

ontvangen. 

• Je kan je boodschap structureren en je schriftelijke en mondelinge communicatie 

afstemmen op de doelgroep. 

 

 

4. Zelfstandigheid  

Je bent in staat om problemen en belemmeringen te signaleren en deze zo snel mogelijk op 

te lossen.  

• Alert zijn op en anticiperen op kansen, mogelijkheden of problemen en er snel op 

reageren 

 

 

5. Plannen en organiseren  

Je kan prioriteiten en subdoelen stellen om de grootste effectiviteit te behalen. 

• Je geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om de vooropgestelde doelen te 
realiseren. 

• Je werkt gestructureerd en in juiste volgorde en tijd. 

• Je bent een analytische, planmatige en probleemoplossende organisator met can-do-
mentaliteit. 
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6. Flexibiliteit   

Je kan je aanpassen aan wisselende, veranderende en onvoorspelbare omstandigheden; je 

beschikt over emotionele en mentale wendbaarheid.  

• Je zoekt en kiest voortdurend de meest effectieve en efficiënte gedragsstijl bij situaties.  

• Je kan onderscheid maken tussen situaties waarin doelen per se behaald moeten worden 

en wanneer aanpassing in de doelstelling nodig is. 

• Je bent een flexibele multitasker die hoofd- en bijzaken weet te onderscheiden. 

 

 

7. Netwerken 

Je legt en onderhoudt functionele contacten met andere individuen, groepen of organisaties 

die nu en in de toekomst nuttig kunnen zijn voor het uitwisselen van informatie, het behalen 

van doelen en resultaten.  

• Je onderhoudt en bewaakt met het opgebouwde netwerk het imago van de organisatie. 

 

 

8. Strategisch inzicht 

Je bent in staat om grote lijnen te zien, te anticiperen op ontwikkelingen, trends en daarin 

mogelijkheden te zien en te benutten. 

• Je anticipeert op mogelijke toekomstige obstakels en bouwt ruimte in om te 

manoeuvreren. 

• Je brengt een complexe situatie terug tot de kern teneinde strategische doelen te  

bereiken en vertaalt dit in een helder stappenplan. 

• Je kan afstand nemen van de korte termijn problemen en dagelijkse praktijk om zich te 

richten op lange termijn issues, heeft een breed perspectief. 

 


