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Inleiding 
 
DV Marec baat sinds 1980 de jachthavens en verblijfparken De Spaanjerd en 

Heerenlaak uit gelegen in een uniek gebied met tal van recreatiemogelijkheden op en 

rond het water van de Grensmaas. 

 

Het is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van de Stad Maaseik en de 

Gemeente Kinrooi. 

 

Voor de versterking van ons team zoeken wij momenteel een administratief 

medewerker voor de havens en administratie. In deze functie ben je het eerste 

aanspreekpunt voor klanten in onze haven en verblijfsparken. 

 
 
Profiel: 
 

- Je enthousiasmeert klanten en communiceert klantgericht in het Nederlands en 

in het Duits in zowel geschreven als gesproken taal. 

- Ervaring in het werken in de toeristische sector is een voordeel. 

- Je werkt vlot met Office. Ervaring in het werken met een reservatie en/of 

beheerssysteem is een pluspunt. 

- Je neemt initiatief, werkt oplossingsgericht op een accurate en zelfstandige 

wijze maar ook in teamverband.  

- Je hebt of bent bereid om een beperkt getuigschrift radiotelefonist te behalen 

binnen een periode van 6 maanden na aanvang van het contract. 

- Je bent bereid om regelmatig in het weekend te werken gedurende de maanden 

april tot en met oktober.  

- Voorkeur gaat uit naar een voltijdse invulling van de taken (39 uren per week 

met 6 dagen arbeidsduurverkorting op jaarbasis). 
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1.  Functiebeschrijving 
 

- Het verwerken van de binnengekomen aanmeldingen van havens en 

kampeerverblijfparken. 

- Het opstellen van de contracten en het up tot date houden van de 

klantendossiers. 

- Het innen van de verschuldigde huur en afrekenen van de kosten van 

nutsvoorzieningen. 

- Het opstellen van facturen, verwerken van kassen. 

- Het toewijzen van lig- en staanplaatsen in de jachthavens en op de 

kampeerverblijfparken onder verantwoordelijkheid van de havenmeester. 

- Opstellen en opvolgen van offertes voor haven en kampeerverblijfpark. 

- Deelname aan gespecialiseerde beurzen voor watersport en kamperen 

(aanvullend). 

- Deelname aan de stafvergadering. 

- Opvolging software voor het beheer van haven en kampeerverblijfpark. 

- Marifonie. 

- Diverse administratieve taken. 

 
 
2.  Voorwaarden 
 
Algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: 
 
Om toegang te hebben tot een functie bij DV Marec, moet de kandidaat: 

 
1. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde 

betrekking; 

2. De burgerlijke en politieke rechten genieten. 

3. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie. De medische geschiktheid 

wordt vastgesteld door de externe dienst voor preventie en bescherming op het 

werk. 

 

Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moet de kandidaat aan volgende 

voorwaarden voldoen : 

 
1. De leeftijd van achttien jaar bereikt hebben; 
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2. In het bezit zijn van het vereiste diploma; 

3. Slagen voor het aanwervingsexamen. 

 
 
Bijzondere voorwaarden: 
 
Om in aanmerking te komen voor deze functie dient elke kandidaat voldoen aan 

volgende diplomavereiste(n): 

- Diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld 

 
 
3.  Selectieprocedure 
 
De kandidaat wordt uitgenodigd voor een schriftelijke en mondelinge proef. 
 
De selectieprocedure bestaat uit: 
 
Deel 1: schriftelijke proef 
 
a) work-sample proef : 

- De kandidaat wordt geconfronteerd met één of meerdere stalen van het 

uitvoerend werk die in de beoogde functie aan bod komen. 

- Te behalen punten : 20 punten 

 

b) gevalstudie : 

- De kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie die zich tijdens 

de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De totale context van de 

problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat tracht een 

oplossing uit te werken. 

- Te behalen punten : 20 punten 

 

c) blijk geven te kunnen omgaan met wetgeving : 

- Te behalen punten : 20 punten 

 

Totaal schriftelijke proef : 60 punten 

Om te slagen : 36 punten op het totaal en 10 punten op elke proef afzonderlijk. 
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Enkel de geslaagden voor het schriftelijke gedeelte mogen deelnemen aan het 

mondelinge gedeelte. 

 
 
Deel 2: Mondelinge proef 
 

- Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de 

specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie en van zijn 

interesse voor het werkterrein. 

 

Totaal mondelinge gedeelte : 40 punten 

Om te slagen : 24 punten 

 

Totaal beide examens op 100 punten 

Om te slagen : 60 punten 

 

Data (onder voorbehoud) 

- De schriftelijke proef zal doorgaan op 11.10.2021 vanaf ten vroegste 17u30. Het 

juiste uur en de locatie worden later meegedeeld. 

- De mondelinge proef zal doorgaan op  25.10.2021 in de loop van de dag. Het uur 

en de locatie worden later meegedeeld. 

 
 
4. Salaris en plaats van tewerkstelling 
 
Salaris 
 
De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal C1-C3. 

Het voltijds bruto jaarloon bedraagt minimum 23.590,55 euro en maximum 43.176,80 

euro (op basis van de huidige index 1,7410). 

Op maandbasis geeft dit minimum € 1.965,88 en maximum € 3.598,07. 

 
Extralegale voordelen 
 

- Maaltijdcheques van 6,50 euro waarvan je zelf 1,10 euro bijdraagt. 

- Hospitalisatieverzekering, met mogelijkheid om gezinsleden aan een voordelig 

tarief aan te sluiten. 

- Woon-werk vergoeding 
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- Tweede pensioenpijler 

- 14 betaalde feestdagen 

- Opleidingsmogelijkheden 

 
Plaats van tewerkstelling 
 
DV Marec heeft drie locaties waar je afhankelijk van de planning afwisselend zal 

werken: 

- Hoofdkantoor ‘Tegelhuisje’ Maasdijk 1 te 3640 Kinrooi 

- Jachthaven De Spaanjerd, Dalerweg 1 te 3640 Kinrooi 

- Jachthaven Heerenlaak, Houtweg 300 te 3680 Maaseik 

 
 
5. Hoe solliciteren? 
 
Stuur je kandidatuur naar DV Marec, Maasdijk 1 bus 3, 3640 Kinrooi of via email naar 

vacature@marec.be   

Je mag je kandidatuur ook afgeven tegen ontvangstbewijs aan de balie op het 

hoofdkantoor Tegelhuisje. 

 

Een geldige kandidatuur bestaat uit:  

- motivatiebrief,  

- cv,  

- een kopie van je diploma,  

- een uittreksel uit het strafregister model 1. 

 

Laattijdige of onvolledige sollicitaties worden niet aanvaard. 

 

Solliciteren kan tot uiterlijk 24 september 2021 (datum poststempel is bepalend). 

 
 
6. Bijkomende informatie 
 
Voor vragen over deze functie kan je contact nemen met de directeur of 

personeelsverantwoordelijke op het nummer 089 56 75 03 of stuur je een email naar 

vacature@marec.be  
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