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LIGO Centrum voor Basiseducatie Zuid-Limburg vzw organiseert cursussen voor laaggeletterde volwassenen. Het 
cursusaanbod bestaat uit taal, wiskunde, ICT of maatschappijoriëntatie. Het opfrissen en versterken van deze 
basisvaardigheden ondersteunt cursisten in hun professionele en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Een 
deskundig, gemotiveerd, dynamisch, multidisciplinair team zorgt voor een kwalitatief, cursistgericht 
cursusaanbod. 

 
We zoeken een  

Medewerker PERSONEELSADMINISTRATIE en 
algemene ADMINISTRATIE (4/5). 

 
FUNCTIE 
 
Als administratief medewerker personeelsadministratie (18u) zorg je voor een correcte loon- en 
personeelsadministratie. Je helpt onze medewerkers verder met sociaal-juridische vragen en zorgt dat de 
individuele dossiers administratief steeds volledig in orde zijn. Je gaat gepast om met informatie en neemt deel 
aan overleg omtrent personeelszaken en teamvergaderingen. Dit halftijds contract wordt uitgebreid met 
aanvullende  administratieve taken (12,5u) tot een contract 4/5.  
 
TAKEN 
PERSONEELSADMINISTRATIE: 

• Je beheert de individuele personeelsdossiers (aanmaken, opvolgen en updaten) 
• Je informeert de medewerkers over sociaal recht en specifieke kenmerken van de organisatie 
• Je zorgt voor de opmaak van overeenkomsten zoals contracten, addenda, verlofstelsels,... 
• Je maakt de zendingen van personeelsopdrachten voor de onderwijsadministratie 
• Je verwerkt en controleert de tijdsregistratie van het personeel 
• Je controleert de berekeningen van het sociaal secretariaat 
• Je regelt de administratie en je bent aanspreekpunt voor externe diensten zoals RVA, mutualiteit,... 
• Je zorgt voor de registratie van afwezigheden en verlofstelsels 
• Je verzorgt de administratie voor de arbeidsongevallen 
• Je volgt de onderwijswetgeving omtrent personeel mee op en blijft je hierin bijscholen 
• Je werkt nauw samen met en in opdracht van directie en beleidsmedewerkers 
• Je volgt de afwezigheden en vervangen op 
• Je rapporteert beleidsmatig de personeelsinzet en begroting 

 
 

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE TAKEN (IN OVERLEG EN IN FUNCTIE VAN DE ACTUELE NODEN): 
 

• Je bent ’s ochtends verantwoordelijk voor het verwittigen van cursisten bij afwezigheid van lesgevers.  
• Je verzorgt de communicatie rond personeelsafspraken (zowel digitaal als mondeling) 
• Je beheert de onthaalbrochure voor nieuwe medewerkers 
• Je onthaalt nieuwe medewerkers  
• Je beheert de dossiers van personeelsongevallen  
• Je ondersteunt bij rapportage 
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PROFIEL 
We verwachten dat je 

• Ervaring hebt in personeelswerk en kennis hebt van sociale wetgeving 
• inzicht verwerft in het aanbod en de doelgroep van LIGO 
• beschikt over goede communicatieve vaardigheden 
• analytisch sterk bent en vlot met cijfers kan werken 
• efficiënt kan plannen en organiseren 
• ordelijk en nauwkeurig werkt 
• beschikt over sterke administratieve en ICT-vaardigheden (office toepassingen) 
• stressbestendig bent 
• ondernemend bent (= initiatief nemen) 
• democratisch en pluralistisch ingesteld bent 
• betrouwbaar en discreet bent 
• zelfstandig kan handelen, maar ook kan samenwerken 
• flexibel bent 
• ervaring met onderwijssoftware is een meerwaarde 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

• Beschikken over een diploma hoger onderwijs 
• Beschikken over een rijbewijs B en bereid zijn opdrachten uit te voeren in de verschillende vestigingen 

 
AANBOD 

• Werken in een gedreven team. 
• Mogelijkheid tot bijscholing en interne coaching. 
• Contract voor 4/5 tewerkstelling voor het schooljaar 2022-2023 met kans op verlenging na positieve 

evaluatie.  
• Indiensttreding: september 2022 
• Loon op basis van het onderwijsbarema 106. Meer info: www.ond.vlaanderen.be  
• Woon- werkverkeer  
• Enkel eerdere tewerkstelling bij een Vlaamse of Federale overheidsdienst en opgebouwde anciënniteit 

in het onderwijs kunnen meetellen in de anciënniteitsberekening van het loon. 
• LIGO is onderdeel van het volwassenenonderwijs; wie vast benoemd is in een ander onderwijsniveau, 

kan via een TAO tewerkgesteld worden in LIGO. 
• Aantrekkelijke specifieke vakantie- en compensatieregeling.  
• Plaats tewerkstelling: Hasselt met verplaatsingen naar Sint-Truiden en Tongeren. 

 
SOLLICITATIEPROCEDURE 

• Sollicitatiebrief met CV (in één document in bijlage) uitsluitend per mail versturen naar:  
info@ligo-limburgzuid.be voor 15 juli 2022. 
Voor meer informatie betreffende de functie kan u telefonisch contact opnemen tot 30/06/2022 op 
het nummer 0476/980304. 

• Na een eerste screening van de kandidaten op basis van CV zullen enkel de weerhouden kandidaten 
telefonisch uitgenodigd worden voor praktische proeven en een selectiegesprek vanaf  27/07/2022. 
Meer info over onze werking kan je terugvinden op onze website www.ligo.be/limburgzuid 

 


