
Het Departement Cultuur, Jeugd en Media is dringend op zoek naar  

“Junior” Projectmedewerkers/dossierbehandelaar erkenningen radio-omroepen 

De functie van projectmedewerker/dossierbehandelaar erkenningen radio-omroepen is een functie 

voor mensen die geïnteresseerd zijn in of ervaring willen uitbouwen over dossierbehandeling, die 

tijdelijk willen proeven van wat werken voor de Vlaamse overheid betekent en geïnteresseerd zijn om 

mee te bouwen aan een hertekend radiolandschap in Vlaanderen (focus op lokale en netwerkradio’s). 

De functie situeert zich binnen een projectteam van het departement Cultuur, Jeugd en Media. Het 

projectteam ontfermt zich over de erkenningsronde voor netwerkradio-omroeporganisaties en lokale 

radio-omroeporganisaties. Deze erkenningsronde is opgezet naar aanleiding van de beleidsdoelstelling 

om het radiolandschap in Vlaanderen te hertekenen op basis van nieuwe frequentiepakketten. De 

bestaande keten- en lokale radio’s verliezen namelijk hun erkenning. Een nieuwe erkenningsronde op 

basis van de nieuwe frequentiepakketten wordt georganiseerd.  

Je komt terecht in een nieuw opgezet dynamische projectteam met collega’s 

projectmedewerkers/dossierbehandelaars en werkt samen met diverse medewerkers uit het 

Departement. In het team wordt de nodige kennis ontwikkeld, opgebouwd en gedeeld om de 

beoordeling van de erkenningsronde in goede banen te leiden. Het projectteam staat in voor de 

ontvankelijkheidstoetsing en beoordeling van de erkenningsaanvragen.  

Jouw takenpakket: 

Je staat in voor het mee adviseren over hoe het toekomstige radiolandschap vorm kan krijgen. Daartoe 

analyseer en verwerk je a.h.v. een dossierbehandelingssysteem de binnenkomende 

erkenningsaanvragen van kandidaat netwerkradio-omroepen en/of kandidaat lokale radio-omroepen. 

Je toetst de aanvragen aan de formele voorwaarden en screent de dossiers op de te beoordelen 

criteria. Je formuleert een advies over een deel van de aanvraag (van meer inhoudelijke beoordeling 

tot zakelijke of technische criteria) en motiveert dit met de nodige argumentatie. Hiertoe stem je 

regelmatig af met je teamgenoten.   

Je takenpakket bestaat uit: 

- Het screenen van de aanvragen op de ontvankelijkheidsvoorwaarden: je staat in voor de 

voorbereiding en afhandeling van eenduidige dossiers, waar met meer elementen rekening 

gehouden moet worden. 

- Je verdiepen in de beoordelingscriteria 

- Het beoordelen en adviseren van de aanvraagdossiers in het dossierbehandeling- en 

beoordelingssysteem van het departement cf. de procedures 

- Opvragen van informatie bij aanvragers en het beantwoorden van eenvoudige vragen met 

betrekking tot het verloop van de beoordelingsprocedure 

- Het afstemmen met collega’s  

Het aandeel van de verschillende taken zal afhangen van de omvang en de hoeveelheid van 

erkenningsaanvragen maar ook van je persoonlijke talenten, ervaring en interesses. 

Profiel 

Het departement is op zoek naar meerdere medewerkers om het projectteam te versterken i.f.v. de 

beoordelingsronde. We zijn dan ook op zoek naar complementaire profielen: 

- Je beschikt over een bachelor diploma  



- Ervaring in het beoordelen van aanvragen is een pluspunt 

- Kennis en ervaring over het medialandschap en/of radiolandschap is een pluspunt 

- Ervaring in het beoordelen van businessplannen en financiële analyses is een pluspunt 

- Je bent vlot met digitale toepassingen (i.f.v. het gebruik van het digitaal dossierbeheer- en 

beoordelingssysteem) 

- Je beschikt over goede analyse vaardigheden. Op basis hiervan kan je een oordeel vormen. Je 

bent klantgericht en kan zorgvuldig werken.  

Aanbod 

- Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor een hands on aanpak met 

oog voor de klant.  

- Salaris volgens schaal  B111 Zie ook: http://www.vlaanderen.be/arbeidsvoorwaarden 

- Het betreft een contract van bepaalde duur voor de periode van eind april/begin mei tot en 

met oktober, met kans op verlenging tot eind december. 

- Een aantrekkelijke vakantieregeling 

- Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 

- Maaltijdcheques 

 

- Plaats tewerkstelling: Departement CJM, Arenbergstraat 9 – 1000 Brussel 

Solliciteren 

Solliciteren kan tot en met 26 maart.  

Je stuurt je cv en motivatiebrief met een kopie van je diploma naar: 

sollicitaties@cjsm.vlaanderen.be 

of Departement Cultuur, Jeugd, Media 

t.a.v. Saskia Vandenberghen 

Arenbergstraat 9 

1000 Brussel.  

 

https://www.vlaanderen.be/nl/arbeidsvoorwaarden
mailto:sollicitaties@cjsm.vlaanderen.be

