
 
 

Functieprofiel 

ONTHAALMEDEWERK(ST)ER dienst Eperon d’Or 

C1-3 

 

Functietitel ONTHAALMEDEWERK(ST)ER 

Cluster Vrije Tijd 

Plaats in het 
organogram 

Als onthaalmedewerk(st)er heb je een ondersteunende functie. 
Je werkt binnen een team of individueel en je rapporteert aan de 
conservator.  

Niveau C 

Weddeschaal C1/3 

 

Doel van de functie 

Als onthaalmedewerk(st)er je ben je het eerste aanspreekpunt voor de bezoeker van je 

dienst of afdeling. Je zorgt voor een vriendelijk onthaal: Je helpt de bezoeker rechtstreeks 

aan de onthaalbalie of wijst op een efficiënte manier door naar de bevoegde dienst of 

medewerker. 

Resultaatsgebieden 

Jouw resultaatsgebieden zijn: 
 

1. Je ontvangt de bezoekers vriendelijk en je bent behulpzaam 
2. Je voert telefoongesprekken op een professionele wijze 
3. Je wijst de bezoekers efficiënt door aan de hand van een goede kennis van de 

organisatie, de dienst en het werkveld 
4. Je bent stressbestendig, plichtsbewust en discreet 
5. Je hebt zin voor orde, netheid en correctheid 
6. Je kunt zelfstandig elementaire administratieve taken afhandelen 
7. Je denkt en handelt oplossingsgericht 
 

Profiel 

1/ Kennis 

- Je beschikt over een elementaire kennis inzake diverse informaticatoepassingen (bvb 

Office-toepassingen)  

- Je beschikt over specifieke vakkennis in relatie tot de dienst (bvb dienstspecifieke 

softwaretoepassingen,…) 

- Je verricht ondersteunende taken aan collega’s van jouw of van een andere dienst op 

vraag van de secretaris of van je dienstverantwoordelijke. 

 

  



 
 
2/ Competenties 

 

Omgaan met 
informatie 

Informatie begrijpen Begrijpen van elementaire zaken, kunnen omgaan met 
onduidelijke informatie en correct inschatten van de 
eigen kennis. 

Omgaan met 
taken 

Taken uitvoeren Gebruiken van de beschikbare hulpmiddelen en het 
zelfstandig, correct en systematisch  uitvoeren van 
eenvoudige of repetitieve taken 

 Werk structureren Structureren van het eigen werk door prioriteiten te 
stellen en een veelheid aan verschillende taken op 
een systematische manier uit te voeren 

 Problemen oplossen Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, 
zoeken van alternatieven en uitvoeren van de 
oplossing. 

Omgaan met 
relaties 

Communiceren Zich uitdrukken op een duidelijke en begrijpelijke 
manier zowel schriftelijk als mondeling en gegevens 
correct rapporteren 

 Actief luisteren Verkennen van, luisteren naar en begrijpen van de 
boodschap van anderen en zich inleven in andermans 
situatie 

 Servicegericht handelen Interne en externe klanten op een transparante, 
integere en objectieve manier begeleiden, hen een 
persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve 
contacten onderhouden. 

Omgaan met 
eigen 
functioneren 

Zich aanpassen Een flexibele houding aannemen ten aanzien van en 
inspelen op veranderende omstandigheden en diverse 
situaties. 

 Betrouwbaarheid tonen Integer handelen in overeenstemming met de 
verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid 
respecteren en  verbintenissen nakomen 

 Inzet tonen Zicht en volle inzetten voor het werk door steeds het 
best van zichtzelf te geven, hoge kwaliteit na te 
streven en door te blijven doorzetten, ook bij 
tegenwerking 

 

Verruimende bepaling 

Je bent uiteraard flexibel in de werkuren en je bent hierbij bereid tot avond- en weekendwerk 

volgens de permanentietijden van je dienst. 

 

 

  



 
 

Taakprofiel 
 
Als onthaalmedewerk(st)er te Eperon d’Or bestaat je hoofdtaak uit het ontvangen en bedienen van 
bezoekers aan de museum- en toerismebalie van de stad. Ook het beheer van de museumshop en 
het toeristische infopunt horen daar bij. Je beantwoordt telefoons en mails aan de receptie, volgt de 
reservaties voor museum- en stadsbezoeken op en verzorgt de gidsenkalender. Pluspunten zijn 
interesse in geschiedenis en een goede kennis van het toeristische aanbod in de streek. 
 
Je aanvullende takenpakket bestaat voornamelijk uit het bieden van logistieke en administratieve 
ondersteuning in de zeer diverse museumwerking. Denk daarbij aan het opstarten en afsluiten van 
het gebouw, het klaarzetten van verschillende ruimtes voor een bezoek of het opmaken van 
bestelbonnen en opvolgen van facturatie. Afhankelijk van de jaarplanning help je nu en dan ook bij 
het opzetten van tentoonstellingen en publieksevenementen en neem je deel aan toeristische 
infobeurzen. 
 


