
Griffier

Staf Griffier

stafmedewerker Griffier
mdw Bureau Vz, Griffier en Presidium
beveiligingsambtenaar
plv beveiligingsambtenaar

Restaurantbedrijf

hoofd Restaurantbedrijf
chef Bedrijfsbureau
servicemanager
productiemanager
chef magazijn
teamleider service
teamleider productie
managementassistent Restaurantbedrijf
medewerker reserveringen
kelner a
kok a
chef logistiek
kok b
medewerker magazijn
kelner b
leerling kok
medewerker algemene dienst
medewerker Logistiek
leerling kelner

Beveiligingsdienst

hoofd Beveiligingsdienst
coördinator BHV
technisch applicatiebeheerder
applicatiebeheerder
teamleider
planner
coördinator entreemanagement
managementassistent
materieelbeheerder
centralist
beveiligingsbeambte
secretarieel medewerker
medewerker entreemanagement
algemeen medewerker

Bodedienst

hoofd Bodedienst
Kamerbewaarder
managementassistent
chauffeur
Kamerbode

Dienst Informatie en Archief

hoofd Dienst Informatie en Archief
stafmedewerker
teamleider Informatiebeheer
teamleider contentspecialisten
archivaris
informatieanalist
contentspecialist
specialist informatiesystemen
senior medewerker archief en collecties
managementassistent
medewerker archief en collecties

Dienst Automatisering

hoofd Dienst Automatisering
ICT-architect
financieel medewerker
managementassistent
teamleider servicemanagement
senior servicemanager
servicemanager
projectleider
teamleider leveranciersmanagement
senior leveranciersmanager
leveranciersmanager
procesregisseur
functioneel beheerder
teamleider uitvoering
operations manager
systeembeheerder
technicus telecom
technicus

Bureau IP

hoofd Bureau Inform. en  Projecten
informatie architect
projectleider IP
stafmedewerker informatiebeveiliging
service level manager
managementassistent

Dienst Verslag en Redactie

hoofd Dienst Verslag en Redactie
kwaliteitsmedewerker/teamcoördinator beh.& onderst
teamcoördinator Verslag en Redactie
senior medewerker verslag en redactie
medewerker verslag en redactie
functioneel beheerder 
junior medewerker verslag en redactie
kwaliteitsmedewerker / teamcoördinator
medewerker Correctie en Opmaak
managementassistent
medewerker Logistiek, Audio, Video
medewerker Verslag en Redactie in opl.

Stafdienst HR

hoofd stafdienst HR
concernjurist
senior adviseur HR
adviseur HR
senior medewerker personeelsbeheer
adviseur HR control
medewerker personeelsbeheer

Staf HRenF

Directeur HRenF
CIO
stafadviseur protocol
managementassistent directeur
stafmedewerker 

Facilitaire Dienst

hoofd Facilitaire Dienst
hoofd techniek
adviseur AV
adviseur bedrijfsvoering
hoofd Bedrijfsbureau
relatiebeheerder
medewerker bureau evenementen
preventiemedewerker
hoofd services
beheerder GBS
werkvoorbereider
functioneel beheerder
beheerder kunstcollectie
teamleider Post & Repro
teamleider Services
electronicus
technicus
managementassistent
senior medewerker magazijn
medewerker magazijn
medewerker logistiek
medewerker klantenservice
medewerker Post & Repro

Programma Tijdelijke Huisvesting & Renovatie 

programmamanager
programma secretaris
programma assistent
projectleider
deelprojectleider
projectleider
projectmanager

Stafbureau Voorzitter en Presidium

hoofd Stafbureau Voorzitter en Presidium
mdw secretariaat Voorzitter en Presidium

Stafdienst Communicatie

hoofd Stafdienst Communicatie
senior communicatieadviseur / teamleider
senior communicatieadviseur
communicatieadviseur
senior redacteur
webmaster/functioneel beheerder
communicatiemedewerker
redacteur
webmaster/applicatiebeheerder
vormgever
junior communicatiemedewerker
managementassistent
medewerker dtp

Dienst Analyse en Onderzoek

hoofd Dienst Analyse en Onderzoek
teamleider kenniscoördinatoren
kenniscoördinator
stafmedewerker DAO
teamleider informatiespecialisten
informatiespecialist
managementassistent

Griffie Plenair - Bureau Wetgeving

hoofd Griffie plenair/Bureau Wetgeving
wetgevingsjurist
hoofd Plenair proces
hoofd Parlementaire documentenstroom
functioneel applicatiebeheerder
senior functioneel applicatiebeheerder
wetgevingsjurist i.o.
senior medewerker plenair proces
inhoudelijk medewerker
medewerker plenair proces
coördinator adm. en bedrijfsvoeringsond.
senior medewerker documentbeheer
medewerker documentenbeheer
medewerker registratie
secretarieel medewerker
administratief medewerker

Griffies Commissie B&O 

hoofd Griffie Commissies B&O
plaatsvervangend griffier
adjunct griffier
Functioneel applicatiebeheerder
commissieassistent
medewerker verzoekschriften en burgerinitiatieven
managementassistent
algemeen medewerker

Griffies Commissie I&R 

hoofd Griffie commissie I&R
plaatsvervangend griffier
adjunct griffier IB
commissieadviseur Europese Zaken
parlementair vertegenwoordiger SG EU
griffier IB/plaatsvervangend griffier
adjunct griffier
medewerker secretariaat griffie IB
commissieassistent
managementassistent

Griffies Commissie S&F

hoofd Griffie Commissies S&F
stafmedewerker GC’s
plaatsvervangend griffier
adjunct griffier
commissieassistent
managementassistent

Stafdienst Financieel Economische Zaken

hoofd stafdienst FEZ
manager Inkoop en Bedrijfsvoering
auditor
Sr. Business controller
business controller
managementassistent
inkoopadviseur
adviseur Bedrijfsvoering Financiën
functioneel beheerder
adviseur Bedrijfsvoering Inkoop
medewerker Financiële Bedrijfsvoering

Functielijst Ambtelijke organisatie


