
Minor-Ndako werft aan: 

Medewerker personeelsadministratie 
Contract onbepaalde duur – voltijds (80% = bespreekbaar) 

 
Beschrijving organisatie: 
Minor-Ndako vzw is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Integrale Jeugdhulp. We bieden 
aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. We richten 
ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en 
proberen maatschappelijke inclusie te realiseren. Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een 
duurzame oplossing voor ieder van hen. 

Functie 
 

1. Je ondersteunt bij de aanwerving van nieuwe medewerkers  
Uitschrijven en verspreiden van vacatures, communicatie met sollicitanten, planning van 
sollicitatiegesprekken, ondersteuning bij wervingsacties, optimaliseren van wervingskanalen, up to date 
houden van onthaalmap, …  
 

2. Je volgt de individuele personeelsadministratie van medewerkers op 
Digitaliseren van personeelsdossiers, opvolgen aanvragen educatief verlof, beheer van abonnementen 
openbaar vervoer, (her)berekenen bijkomende vakantiedagen, info updaten in tijdsregistratiesysteem, 
opvolgen opname meeruren/vakantie, … 
 

3. Je beheert het intern digitaal personeelshandboek 
Updaten en voorbereiden interne nota’s, beantwoorden vragen van medewerkers, voorbereiden en 
verspreiden van interne nieuwsberichten, opvolgen van externe HR-nieuwsbrieven, …  
 

4. Je beheert de administratie rond stages en vrijwilligers 
Opvolgen individuele administratie, bijhouden vrijwilligersregister, beheer van stageaanvragen, communicatie 
met kandidaat-stagiaires, opvolgen procedure voor selectie van stagiaires, … 
 

5. Je beheert de VTO-administratie (VTO = vorming, training en opleiding) 
Updaten van deelnemerslijst voor intern vormingstraject, registratie deelnamegegevens (i.f.v. 
vormingsbudget, tijdsregistratie, sociale balans en personeelsdossiers), …  
 

6. Andere administratieve taken m.b.t.: Sociale Maribel, personeelstevredenheidsmeting, medisch onderzoek, 

jaarkalender, archief jongerendossiers, …  

 
Profiel 

- Je staat achter onze missie en herkent jezelf in onze basishouding. 
- Je bent, bij voorkeur, in het bezit van een diploma hoger onderwijs. Diploma in personeelswerk/HRM is een 

pluspunt! 
- Je houdt van een divers en flexibel takenpakket waarbij de klemtoon ligt op het administratieve luik.  
- Je bent stipt en nauwgezet, je hebt oog voor detail. 
- Je werkt gestructureerd zodat je het overzicht behoudt. 
- Je gaat discreet om met gevoelige informatie. 
- Je bent vriendelijk, behulpzaam, gastvrij en constructief. 
- Je kan vlot samenwerken met collega’s en bent communicatief vaardig. 
- Je hebt een stevige basiskennis van Office 365 en bent snel mee met nieuwe IT-toepassingen. 
- Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling.  

 

Aanbod 
- Contract onbepaalde duur – Voltijdse tewerkstelling (80% = bespreekbaar) 
- Verloning volgens barema’s in P.C. 319.01 (barema A1 bij diploma hoger onderwijs) 
- Tussenkomst woon-werkverkeer – Fietsvergoeding. 



- De kans om mee te timmeren aan een warm en professioneel ‘werkgeverschap’ voor een groeiende ploeg van 
medewerkers (+/- 150 p.).  

- Oog voor het welzijn van medewerkers (o.a. supervisie)  
- Intern vormingstraject 
- Indiensttreding: begin 2022 

 
Plaats tewerkstelling: 
Spaarzaamheidstraat 29, 9300 Aalst  
 
Solliciteren 
Tot en met zondag 12/12/2021 met cv en motivatiebrief t.a.v. yves.tits@minor-ndako.be. We voorzien in de 
sollicitatieprocedure een gesprek op vrijdag 17/12/2021 (namiddag). Gelieve dit moment – in de mate van het 
mogelijke – vrij te houden in je agenda.  
 

Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis 
van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof, seksuele identiteit of handicap. 
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