
BESLUIT ALGEMEEN DIRECTEUR VAN 1 FEBRUARI 2023

AGB-Personeel. Vaststellen van de functiebeschrijving van een polyvalent onthaalmedewerker.

Beknopte samenvatting
De functiebeschrijvingen worden vastgesteld onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur.

De algemeen directeur stelt de functiebeschrijving van polyvalent onthaalmedewerker Sport- & 
Jeugddienst vast:

Bevoegd
Koen Codron, algemeen directeur

DE ALGEMEEN DIRECTEUR

Wetten en reglementen
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Verwijzingsdocumenten
Het gemeenteraadsbesluit van 15 november 2021 betreffende de goedkeuring van de rechtspositieregeling 
voor het personeel van lokaal bestuur Zottegem.

Email van Sandra De Roeck van 31 januari 2023

BESLIST:

Artikel 1. De algemeen directeur stelt de functiebeschrijving van polyvalent onthaalmedewerker Sport- & 
Jeugddienst vast:

FUNCTIEBESCHRIJVING

1. Functiegegevens

Functie: Polyvalent onthaalmedewerker Sport- & Jeugddienst

Graad: Technisch assistent

Niveau: Dv
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Functionele loopbaan: D1-D3

Dienstverband: Contractueel

2. Plaats in de organisatie

Afdeling: Vrijetijd

Dienst: AGB - Sport- en jeugddienst

De polyvalente onthaalmedewerker werkt onder leiding van de coördinator sport.

3. Doel van de dienst

De afdeling vrijetijd stuurt, begeleidt en coördineert het gemeentelijk vrijetijdsbeleid teneinde een optimale 
afstemming tussen de diverse actoren in het brede culturele en vrijetijdsveld te bekomen en een integraal 
en kwalitatief cultuur- en vrijetijdsbeleid in Zottegem te stimuleren. 

Als polyvalent onthaalmedewerker Sport- en Jeugddienst voer je veel afwisselende opdrachten uit. Je staat 
in voor het toezicht van de sport- en jeugdaccommodaties met het oog op een nette, veilige omgeving en 
een klantvriendelijk onthaal voor de gebruikers en bezoekers ervan.

Je bent verantwoordelijk voor een efficiënt en deskundig zaalbeheer. Dit houdt permanentie en opvolging 
van de brand- en inbraakcentrale in: zowel voor het sportcentrum als de fuifzaal. Je ziet toe op  het correct 
gebruik van het opbergen/terugbrengen van het sportmateriaal/materiaal van de uitleendienst. Je voert 
controles uit op het sportmateriaal en de -zalen, voor de volgende sites: Bevegemse Vijvers, kunstgrasveld, 
Hemelrijk, jeugdhuis De Muze, sportstadion, Helios, het KA Zottegem en VBS Grotenberge. Je voert kleine 
herstellingswerken uit en schakelt interne of externe partners in voor grotere herstellingswerken.

Je bent het eerste aanspreekpunt voor de bezoekers van het recreatief centrum Bevegemse vijvers en je 
staat in voor een vlot, klantgerichte onthaal. Je bedient de bezoekers op een vlotte en efficiënte manier 
door hen toe te leiden naar de correcte informatie en/of geschikte personen. Je bent kassamedewerker 
voor het stedelijk zwembad. Je beheerst de administratieve basishandelingen verbonden aan het onthaal 
voor zowel de sport- als de jeugddienst (registratie briefwisseling, ondersteuning diensten, zaalreservaties, 
eerstelijns telefooncentrale, sleutelbeheer,…). 

KERNRESULTATEN

Dit omvat onder meer volgende concrete taken:

 Je staat in voor een klantvriendelijk en beleefd onthaal van gebruikers en bezoekers en je verwijst 
hen op een correcte manier door,

 je beantwoordt de telefoon, verschaft de nodige inlichtingen i.v.m. het gebruik van de 
sportaccommodaties en de zalen en beheert het reserveringsprogramma,
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 je informeert en assisteert de gebruikers voor het opstellen van de sporttoestellen en -materialen 
met het oog op een correct en veilig gebruik,

 je ziet toe op een veilig en net gebruik van diverse zalen/sportaccommodatie: Bevegemse Vijvers, 
kunstgrasveld, site sportstadion, KA Zottegem, VBS Grotenberge, Hemelrijk en jeugdhuis De Muze,

 je controleert het ontleende vrijetijdsmateriaal op volledigheid/beschadiging,

 je lost kleine defecten en/of gebreken op of schakelt (interne of externe) partners in voor grote 
defecten,

 je neemt je verantwoordelijkheid in geval van nood (vb. contacteren van de hulpdiensten bij een 
ongeval),

 je informeert je collega’s en leidinggevende over interventies, klachten en opmerkingen van 
gebruikers en bezoekers,

 je bewaakt het naleven van reglementen (zwembadreglement/kassareglement/…),

 je verzorgt het sleutelbeheer.

Verruimende bepaling: op vraag van de direct leidinggevende verricht de werknemer ondersteunende 
taken van de eigen dienst of van andere diensten.

FUNCTIEPROFIEL

De polyvalente onthaalmedewerker beschikt over volgende vaardigheden en attitudes: 

 Je bent klantgericht en hulpvaardig,

 Je communiceert vlot en correct,

 Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken,

 Je streeft een hoge kwaliteit na in jouw werk,

 Je denkt mee na binnen de organisatie om problemen op te lossen,

 Je hebt een basiskennis van informatica (beheer van een reservatietool/kassasysteem),

 Je bent ook bereid om occasioneel avond- en weekend werk te verrichten,

 Je beschikt over een rijbewijs B.

Koen Codron
algemeen directeur
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