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Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract 
bepaalde duur van 2 maand): 
 

ADMINISTRATIEF DOSSIERBEHEERDER OVERHEIDSOPDRACHTEN 
 

Afdeling:   Beleid    
Beleidsdomein:   Mobiliteit en Openbare Werken  
Niveau:    C  
Graad:    Medewerker                
Standplaats:   Brussel    

Vacaturenummer: req6207 
 

 

1.  Functiecontext 
 
Als Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid doen we Vlaanderen 
bewegen: langs de weg, over het water en door de lucht.  
 
Onze experten in beweging zetten zich elke dag in voor een veilige, slimme en duurzame mobiliteit én 
voor de hedendaagse wegen- en (lucht)haveninfrastructuur. We werken zowel beleidsmatig als in 
uitvoering mee aan verschillende projecten, in Vlaanderen en ver daarbuiten. Om die brede waaier aan 
uitdagingen tot een goed einde te brengen, kunnen we rekenen op onze experten met diverse profielen. 
Samen hebben we één doel: met onze inzet, teamwork en vakmanschap bijdragen tot een betere 
samenleving. Wij zijn #experteninbeweging. 
 
Voor de realisatie van haar taken zet het departement MOW heel wat overheidsopdrachten in de 
markt. 
 

2.  Je takenpakket 
 
Als dossierbeheerder ben je verantwoordelijk voor het analyseren en verwerken van offertes ingediend 
in het kader van gepubliceerde overheidsopdrachten met als doel omtrent deze dossiers een (voorstel 
van) beslissing te formuleren.  
 
Dit houdt o.a. in: 
 

- Je kijkt na of alle documenten en informatie in het dossier aanwezig zijn en of deze voldoen 
aan de vereisten van het bestek en aan de wetgeving op overheidsopdrachten (bv. 
uitsluitingsgronden, selectiecriteria,…) 

- Je lijst ontbrekende, onvolledige of onduidelijke informatie op 
- Je onderbouwt waarom de aangeleverde informatie al dan niet voldoet aan de gevraagde 

voorwaarden 
- Op basis van jouw analyse formuleer je een voorstel over het al dan niet gunnen van de 

opdracht aan de inschrijver 
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- Je werkt nauw samen met jouw collega-dossierbehandelaars en bespreekt eventuele problemen 
met jouw verantwoordelijke 

- Je kan eventueel ook betrokken worden bij het vervolgtraject van de aanbestedingsprocedure, 
zoals de gunningsprocedure, de actualisatie van de offerteprijzen door de deelnemers, de 
vertaling van het vervoeraanbod in bestellingen en het plaatsen en opvolgen van de 
bestellingen. 

 
Het betreft een taak met een grote verantwoordelijkheid, gezien fouten bij de analyse van de offertes 
tot juridische procedures tegen de gunning van de opdracht kunnen leiden, waardoor het project en de 
invulling van de taken van het departement  in het gedrang kan komen. 
 

3. Profiel  
 
Op uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden: 

 
3.1. Formele deelnemingsvoorwaarden:  
 

Je diploma1  
 

- Je beschikt over een diploma secundair onderwijs2 

 
Je werkervaring 
 

- Ervaring in dossierbeheer en met de regelgeving op overheidsopdrachten vormt een 
pluspunt 

 
3.2. Competenties en bijkomende verwachtingen 
 

Je technische competenties  
 

- Je kan vlot overweg met MS Office (bv. Word en Excel) 
 

Bijkomende verwachtingen 
 

- Je bent onmiddellijk beschikbaar 
- Je bent administratief sterk en gaat zeer plichtsbewust en met oog voor detail te werk 

 
Je persoonsgebonden competenties  

 

 
1 Heb je je diploma in het buitenland behaald? Dan heb je ook een erkenning van niveaugelijkwaardigheid nodig. Je kunt deze 
aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric. 
Heb je je diploma niet in het Nederlands behaald? Dan moet je ook geslaagd zijn voor een taalexamen bij Selor. 
2 Of een ander diploma of getuigschrift (binnen het gevraagde studiegebied) dat toegang geeft tot dit niveau binnen de 
Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je op: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02 

https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
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• Verantwoordelijkheid nemen  
Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie  
Niveau 1 – Neemt verantwoordelijkheid voor zijn werk  
 
• Samenwerken  
Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen 
van persoonlijk belang is  
Niveau 1 – Informeert, pleegt overleg en werkt mee  
 
• Analyseren  
Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende 
relevante informatie  
Niveau 1 – Ziet de essentie van het probleem   

 

• Klantgerichtheid   
Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie 
onderkennen en er adequaat op reageren  
Niveau 1 – Reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden   

 
• Zorgvuldigheid  
Handelen met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten 
Niveau 2 – Blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren 

 
Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid vind je op 
https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid   
 
 

4. Hoe kan je solliciteren? 
 
Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief in te sturen via de sollicitatielink die je kan terugvinden 
bij het online vacaturebericht3.  

 

5. Selectieprocedure4 
 

• Fase 1: Screening op basis van de formele deelnemingsvoorwaarden (screening diploma).  
• Fase 2: Telefonische screening (screening relevantie van de werkervaring, motivatie, technische 

competenties, inzetbaarheid, …).  
• Fase 3: Jurygesprek met selectieverantwoordelijke en afgevaardigde van de wervende afdeling.  

 
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 
Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht 
geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.  

 
3 Als je niet de mogelijkheid hebt om je kandidatuur digitaal door te sturen kan je deze ook per post bezorgen ter attentie van: Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Organisatie, Team HRM, Koning Albert II - laan 20 bus 2, 1000 Brussel 

 

https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid
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We voorzien redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb 
je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg 
mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon onderaan vermeld in de vacature. We 
zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie. 
 
 

6. Toelatingsvoorwaarden 
 
Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:  
 

1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;  
2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;  
3. Je ben geslaagd voor de selectieprocedure 

 
7. Aanbod  
 

• Je ontvangt een voltijds (38-uren week) contract bepaalde duur van 2 maanden (duurtijd 2 
maanden, eventueel verlengbaar in geval van extra noden) 

• Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een 
permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. 

• Je wordt aangeworven in de graad van medewerker (rang C1) met de bijbehorende salarisschaal 
C111. Je aanvangssalaris is minimaal 2.110,28 euro (bruto maandsalaris, aangepast aan de huidige 
index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op de website www.werkenvoorvlaanderen.be 
kan je je salaris, vakantiegeld en eindejaarstoelage berekenen aangepast aan je individuele 
situatie. 

• Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan onder bepaalde 
voorwaarden verloond worden. 

• Je ontvangt: 
o vakantiegeld en een eindejaarstoelage  
o maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag (de werkgever betaalt 5,91 euro; 1,09 euro 

draag je zelf bij via een maandelijkse inhouding op het nettoloon). 
• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering worden vergoed 

door de werkgever. 
 
Meer informatie over deze financiële en sociale voordelen kan je terugvinden via de website 
www.werkenvoorvlaanderen.be. 
 

9. Meer weten? 
 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden en selectieprocedure kun je contact opnemen 
met Eline De Smet, Selectieverantwoordelijke, afdeling Organisatie  

Tel. : 02 553 85 13 
E-mail: eline.desmet@mow.vlaanderen.be  

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:eline.desmet@mow.vlaanderen.be

