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WETGEVENDE KAMERS
[C − 2003/18003]

Wetgevende assemblees

Met toepassing van de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de
cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees
parlementslid met andere ambten, de bijzondere wet van 4 mei 1999 tot
beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse
Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad en
van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad met andere ambten en de wet
van 25 mei 1999 houdende wijziging van de wet van 31 december 1983
tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, ter
beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Raad van
de Duitstalige Gemeenschap met andere ambten, hebben de bevoegde
organen van de wetgevende assemblees het bedrag dat de leden van
die assemblees mogen ontvangen voor naast hun parlementair man-
daat uitgeoefende openbare mandaten, openbare functies of openbare
ambten van politieke aard, vastgesteld op ten hoogste 46.212,02 EUR
(index 1,2936).

*
VLAAMS PARLEMENT

[C − 2003/18004]

Kinderrechtencommissariaat. — Aanwerving van een halftijds
contractueel ombudsmedewerker bij het Kinderrechtencommissariaat te Brussel

Uiterste datum kandidatuurstelling : 3 februari 2003

Het Kinderrechtencommissariaat werft een halftijds ombudsmedewerker (m/v) aan ter ondersteuning van de « cel
ombudswerk » en legt voor deze functie een wervingsreserve aan voor de duur van 2 jaar.

I. Plaats van de functie binnen het Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat is een instelling van het Vlaams Parlement en heeft als opdracht de belangen en
rechten van het kind te verdedigen. Dit betekent onder meer het kinderrechtenverdrag laten naleven, de levenssituatie
van kinderen en jongeren analyseren en opvolgen en vertolker zijn van hun belangen en noden. De cel ombudswerk
behandelt klachten en vragen van minderjarigen en volwassenen aangaande inbreuken op rechten van kinderen en
jongeren.

II. Functie-inhoud

Algemeen :

* Beheer, behandelen en registreren van vragen en klachten

* Uitbouwen van informatiebestand

* Vanuit het ombudswerk de teamleden in brede zin informeren over het dossierverloop

In het bijzonder :

* Beantwoorden en behandelen van vragen en klachten

* Ombudswerk aangaande brede maatschappelijke thematiek

* Punctueel uitvoeren van geı̈nformatiseerde registratieprocedure

* Actief dossierbeheer

* Uitbouw en beheer van een functioneel informatiebestand

* Uitbouw van actief doorverwijzingsbestand

* Regelmatige analyse & synthese van ombudscijfers

* Signaalfunctie rond structurele dossiers

* Nauw overleg met collega-ombudsmedewerkers

* Proactieve inbreng ter optimalisering van ombudsprocedure en dossierbeheer

* Redactioneel werk in opdracht van organisatietaken

III. Functieprofiel

* Minimum een opleiding hoger onderwijs van 1 cyclus en minstens één jaar professionele ervaring in
ombudswerk

* Affiniteit met de brede kinderrechtenthematiek, kennis van het dienst- en hulpverleningsaanbod in Vlaanderen

CHAMBRES LEGISLATIVES
[C − 2003/18003]

Assemblées législatives

En application de la loi du 4 mai 1999 limitant le cumul du mandat
de parlementaire fédéral et de parlementaire européen avec d’autres
fonctions, de la loi spéciale du 4 mai 1999 visant à limiter le cumul du
mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du
Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région
de Bruxelles-Capitale avec d’autres fonctions et de la loi du 25 mai 1999
modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour
la Communauté germanophone, visant à limiter le cumul du mandat
de membre du Conseil de la Communauté germanophone avec
d’autres fonctions, les organes compétents des assemblées législatives
ont fixé le montant que les membres de ces assemblées sont autorisés à
percevoir en rétribution de mandats, fonctions ou charges publics
d’ordre politique exercés en dehors de leur mandat parlementaire à
46.212,02 EUR au maximum (indice 1,2936).
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