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LIA vzw is een organisatie voor jeugdhulp die het verschil wil maken in het leven van kinderen, jongeren, 
jongvolwassenen en gezinnen wanneer zij terecht gekomen zijn in verontrustende, vastgelopen of 
kansarme situaties.  
Samen met onze cliënten gaan we op zoek naar oplossingen. We geven hen ruimte en ondersteunen 
hen om zelf beslissingen te nemen en stappen te zetten. We geloven sterk in de eigen krachten van 
onze cliënten en hun netwerk. Hierbij hebben we steeds aandacht voor de veiligheid en 
ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. 
Door advies en begeleiding willen we bereiken dat onze cliënten geloven in hun eigen kunnen, hun 
taken en problemen op een bekwame manier aanpakken en hun leven verder uitbouwen. 
LIA vzw beschikt over afdelingen in Waasmunster, Lokeren en Beveren.  
 

In de Mobiele Cluster zijn we op zoek naar : 

Administratief Medewerker m/v/x 
in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (50%) 

 

 
Kernopdracht : 
De administratief medewerker staat in voor het algemeen administratief werk, cliëntadministratie, 
het onthaal van bezoekers, de telefoonpermanentie en het bieden van administratieve en ICT-
ondersteuning binnen de mobiele diensten.  
 

Plaats in de organisatie 
De functie valt onder de rechtstreekse leiding van de Clustercoördinator Mobiel.  
 
Taakomschrijving:  

 Je werkt nauw samen met de netwerkbeheerder als eerste aanspreekpunt voor ICT-vragen 
en bent de brugfiguur met de andere ondersteunende diensten. 

 Je werkt met het elektronisch cliëntdossier en ondersteunt collega’s op vlak van ICT. 

 Je staat in voor de telefoonpermanentie tijdens kantooruren in ons dagcentrum Epsilon en 
verzorgt daar het onthaal o.a. klaarzetten koffie ed. voor vergaderingen, onthaal van 
bezoekers, orde en netheid opvolgen in de vergaderruimte en secretariaat.  

 Je verzorgt de cliëntadministratie  (briefwisseling, aanwezigheidsregistratie, elektronisch 
dossierbeheer, verslagen jongeren, aanvragen, in- en uitschrijven jongeren). 

 Je verzorgt personeelsadministratie (uurroosters en correcties in HCPS inbrengen, overzicht 
vakantie, opvolging verjaardagen/jubilarissen) 

 Je bent verantwoordelijk voor het dagelijkse financiële beheer van de afdeling in nauwe 
samenwerking met de centrale financiële dienst. Je werkt met het huishoudboek.   

 Je biedt algemene administratieve ondersteuning aan de afdelingen Epsilon en de 
Kleinschalige Wooneenheden.    

 Je houdt listings, adressenlijst, werkdocumenten en formulieren up to date. 

 Je ondersteunt de teams in allerlei organisatorische taken (aankopen literatuur en materiaal, 
verzorgen van feestjes, zorgen voor attenties, …). 

 Je bent verantwoordelijk voor het archief. 
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Gevraagde competenties : 

 Je hebt minstens een A2 diploma secretariaat – talen, handel of gelijkwaardig door 
ervaring. 

 Je hebt ervaring met het uitvoeren van administratieve opdrachten. 

 Je kan vlot met de computer overweg en beheerst het MS Office pakket. 

 Je hebt ervaring met en kennis van informaticasystemen en bent gebeten door de 
ICT-microbe.   

 Je zorgt dat ICT ten dienste staat van de teamleden.  

 Je bent thuis in opmaak en vormgeving van documenten.  

 Je bent leergierig en continu op zoek naar optimalisaties binnen jouw job.  

 Je bent een teamspeler en kan ook zelfstandig werken. 

 Je bent communicatief vaardig. 

 Je werkt accuraat en met zin voor verantwoordelijkheid. 

 Je bent stressbestendig, flexibel , nauwgezet en discreet en kan moeilijke situaties 
hanteren. 

 Ervaring binnen de social profit sector is een pluspunt. 

 Je spreekt vlot Nederlands en Frans  

 Je beschikt over een rijbewijs. 

 Je werkt vanuit de LIA kernwaarden : engagement, respect, transparantie, eigenheid 
en autonomie, samenwerking en open communicatie. 

 
LIA vzw biedt :  
  

 Een arbeidsovereenkomst halftijds onbepaalde duur. 

 Indiensttreding medio september 2019 

 Verloning volgens de barema’s van PC 319.01 met overname van relevante anciënniteit 
(max. loonschaal A2) 

 Een snel groeiende organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle en professionele 
hulpverlening aan kwetsbare cliënten.   

 Individuele coaching op de werkvloer door de coördinator. 

 Mogelijkheid tot bijscholing.  

 Je werkt in Lokeren.  
 

 

 Herken jij je in deze vacature , aarzel niet en mail jouw persoonlijke motivatie met 
CV vóór 19 juli 2019 naar dominique.magerman@vzwlia.be met vermelding in het 
onderwerp ‘vacature administratie Mobiele Cluster’. 

 Deze vacature wordt intern en extern bekendgemaakt.  
 Heb je vragen, neem zeker contact op met Dominique Magerman, 052/75.22.03.  
 Meer info over onze organisatie vind je op www.vzwlia.be 
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