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De Vlaamse Gemeenschapscommissie zoekt een medewerker (niveau C) 

Medewerker onthaal, administratie en boekhouding 

 

Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport - entiteit Gemeenschapscentra 
 

Tewerkstellingsstatuut: Geco vervangingsovereenkomst Werkregime: Voltijds 
Standplaats: GC De Markten en GC De Rinck Adres: Oude Graanmarkt 5 - 1000 Brussel 

Dapperheidsplein 7 - 1070 Anderlecht 

 

Wie zijn we? 

Verspreid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen 22 gemeenschapscentra die samen N22 
Brusselse gemeenschapscentra vormen. De gemeenschapscentra hebben een uitgebreid 
artistiek, sociaal, cultureel en educatief aanbod. Van heel lokale activiteiten (zoals een 
wekelijkse danscursus, een quiz van een lokale ouderenvereniging en een theatervoorstelling 
voor kinderen) tot projecten en samenwerkingen met een gewestbrede impact en uitstraling 
(zoals de festivals Vrouwenlente of Bewogen). Neem zeker een kijkje op www.n22.brussels, de 
koepelsite van de centra. 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de inrichtende macht van de gemeenschapscentra. 
Ze vallen onder de entiteit gemeenschapscentra van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport 
(CJS), die de 22 centra centraal ondersteunt. Andere deeldomeinen daarvan zijn algemeen 
cultuurbeleid, kunsten en erfgoed, lokaal cultuurbeleid, sociaal-cultureel werk, bibliotheekwerk, 
jeugdwerk, speelpleinen en sport. 

Waar werk je? 

Jij komt terecht bij GC De Rinck (50%) en GC De Markten (50%).  
GC De Rinck is het gemeenschapscentrum in het hartje van Anderlecht. De Rinck huist sinds 2019 
in een gloednieuw gebouw met heel wat mogelijkheden. Het centrum heeft een uitgebreide 
scholenwerking en cursusaanbod voor kinderen en werkt verder aan de uitbouw van de 
kinderwerking, het aanbod voor volwassenen en diverse locatieprojecten. Daarnaast is het 
centrum de thuis van heel wat Anderlechtse en Brusselse verenigingen die er terecht kunnen 
voor hun activiteiten. 
GC De Markten is het gemeenschapscentrum van de Brusselse vijfhoek en is er zowel voor wie in 
het stadscentrum woont, als voor wie van verder komt. Zowel de lokale verankering, als de 
grootstedelijke realiteit zijn daarom belangrijk in de werking. 

De gemeenschapscentra zetten zich met hart en ziel in voor de ontmoetings- en 
ontplooiingskansen van alle Brusselaars die aansluiting zoeken bij de Nederlandstalige 
gemeenschap. De gemeenschapscentra laten de stem van deze Brusselaars horen en doen actief 
en met succes aan gemeenschapsvorming.  

Wat doe je? 

Je werkt halftijds als medewerker – onthaal en administratie in GC De Markten. Hier verzorg je 
het onthaal in het gemeenschapscentrum en sta ja in voor de opvolging van de cursussen. Je 
bent het eerste aanspreekpunt voor bezoekers. Je doet ook administratieve, logistieke en andere 
ondersteunende taken. 

http://www.n22.brussels/
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Als halftijds medewerker – boekhouding in GC De Rinck sta je in voor de voorbereiding en 

opvolging van de boekhouding. Je werkt in nauw contact met de dienst boekhouding bij VGC en 

de penningmeester van het bestuursorgaan van De Rinck.  

Opdrachten 

De Rinck: 

− Je houdt het register van de facturen en het kasboek bij en verwerkt deze in het 
boekhoudprogramma. 

− Je volgt de rekeningen van De Rinck op en zet betalingen klaar voor goedkeuring via de 
online bankapplicatie. 

− Je maakt de facturen en creditnota‘s op voor zaalhuur en scholenwerking. 
− Je verzamelt, verwerkt en rapporteert gegevens. 
− Je bereidt documenten voor, stelt documenten op, controleert en klasseert documenten. 
− Je verstrekt informatie en documentatie aan interne en externe klanten. 
− Je ondersteunt De Rinck in haar algemene werking door occasioneel het onthaal te 

bemannen en mee te helpen tijdens bepaalde evenementen. 

De Markten: 

- Je verstrekt informatie en documentatie aan externe gebruikers van het centrum. 

- Je communiceert met de cursisten en beantwoordt hun vragen. 
- Je helpt mensen bij inschrijvingen voor cursussen. 
- Je verzamelt, verwerkt en rapporteert gegevens. 
- Je volgt de rekeningen van De Markten op en zet betalingen klaar voor goedkeuring via 

de online bankapplicatie. 

Wie zoeken we? 

Je hebt een diploma secundair onderwijs. De VGC houdt rekening met elders verworven 
competenties (EVC). Beschik je over een EVC-attest, dan kom je ook in aanmerking. 

Competentieprofiel 

Waardegebonden competenties 

− dienstbaar zijn 
− integer handelen 
− betrokken zijn 

Niveaugebonden competenties 

Interactief gedrag 

− mondeling vaardig zijn 
− schriftelijk vaardig zijn 
− samenwerken 

Omgaan met informatie 

− problemen analyseren 

Probleemoplossend gedrag 

− resultaatgericht werken 
− klantgericht handelen 
− nauwkeurig en met zin voor orde en netheid werken 

− flexibel reageren 

Functiegebonden competenties 
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− goed Frans spreken, schrijven en begrijpen is een pluspunt 
− kennis van de Brusselse leefwereld is een pluspunt 
− bereid zijn tot occasioneel avond- en weekendwerk in functie van de activiteiten van het 

gemeenschapscentrum 
− Kennis van Kwandoo en Yesplan of een bereidheid om dit te leren  
− Je hebt noties van boekhouding 

Herken je jezelf in dit profiel? Stel je dan zeker kandidaat! 

Aanwervingsvoorwaarden 

Geco gerechtigd zijn. (referentienummer vacature = (2087031 GC De Markten & 2087346 GC De 
Rinck) 

Om in aanmerking te komen voor het geco-statuut moet je binnen het Brussels hoofdstedelijk 
gewest wonen én  

− 6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende gedurende het jaar dat de 
aanstelling vooraf gaat; 

− of 1 dag volledig uitkeringsgerechtigd zijn, indien u ouder bent dan 40 jaar; 
− of reeds werken binnen een geco-contract. 

Wat krijg je in ruil? 

− Voltijdse (100%) geco-vervangingsovereenkomst met ingang vanaf 15 april 2022 

voor de duur van de afwezigheid van de titularis. 
− Loonschaal C111 - medewerker. 
− Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, 

maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement) en ruime 
vormingsmogelijkheden. 

Hoe solliciteren? 

Stel je kandidaat door het registratieformulier https://www.jobsolutions.be/register/8811-81 in te 
vullen, ten laatste op 13 maart 2022. 

De selectiegesprekken zijn gepland in de week van 21 maart 2022 in de Emile Jacqmainlaan 135, 
1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging. 

Meer informatie? 

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan Sofie Decorte, 
centrumverantwoordelijke bij gemeenschapscentrum De Rinck (02 524 32 35 of 
sofie.decorte@vgc.be) of Eva Wilsens, centrumverantwoordelijke bij gemeenschapscentrum De 
Markten (02 512 34 25 of eva.wilsens@vgc.be). 
 
Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan Annelies Heyvaert 
via annelies.heyvaert@vgc.be. 
 


