
 

Functiebeschrijving 

JURIST 
 

Functiegegevens 
 

Functiebenaming: jurist (adjunct van de directeur) 

Organisatie:  GROEP Kortrijk (stad – OCMW – AGB Parko – AGBO SOK)  

Team:   Juridische Zaken  

Loonschaal:  A1a-A3a 

Rapporteert aan: diensthoofd Juridische Zaken 

 

Algemene info 

Kwaliteitsbewaking  
Steeds vaker wordt het lokaal bestuur  geconfronteerd met de juridische implicaties van dossiers en 
beleidsbeslissingen. De burger tracht meer en meer juridisch verhaal te halen tegen het optreden van 
de overheid. De dienst Juridische Zaken zorgt ervoor dat er goed onderbouwde en juridisch correcte 
beslissingen genomen worden om procedures te vermijden. 

Rechtenvrijwaring 
De dienst Juridische Zaken tracht de rechten van de stad te vrijwaren. De dienst beheert alle dossiers 
in de gerechtelijke sfeer en treedt adviserend op, zowel naar het bestuur als naar alle interne 
diensten. Alle mandatarissen en personeelsleden kunnen een beroep doen op juridisch advies voor 
vragen die zich stellen bij de uitoefening van hun taak, zoals inzake stedenbouwwetgeving, publiek 
recht, vastgoedrecht, arbeidsrecht, … 

Documenten en vastgoed 
Juridische Zaken stelt de juridische documenten op die de stad aangaat met derden en handelt de 
vastgoedverrichtingen af. 

Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) 
Juridische Zaken ondersteunt de sanctionerende ambtenaren bij de opmaak van hun beslissingen. De 
sanctionerende ambtenaren van Kortrijk treden op voor 9 gemeenten uit de omliggende regio. 

Sociaal-juridisch advies 
De regelgeving op het gebied van personeelsbeleid voor de lokale besturen verandert voortdurend. 
De opvolging van deze reglementering, de verwerking ervan in de rechtspositieregeling en de 
implementatie in de organisatie gebeurt door een jurist gespecialiseerd in arbeidsrecht. 

Doel van de functie 
 

Als jurist maak je deel uit van het team Juridische Zaken binnen de GROEP Kortrijk (stad, OCMW en 

AGB’s); Je werkt samen met je collega’s juristen en je ondersteunt het beleid, het management en de 

verschillende diensten van de organisatie met juridisch advies. Je anticipeert op (terugkerende) 

problemen. Je bent verantwoordelijk voor correcte vertaling van beslissingen, afspraken, 

samenwerkingen, enz. in de opmaak van documenten. Je volgt procedures op. 



 
 

Verantwoordelijkheden 
  

 

• Je anticipeert op juridische problemen binnen de organisatie en waar nodig zoek je creatief naar 
oplossingen om ook in de toekomst gelijkaardige problemen te voorkomen. 
 

• Je stelt je flexibel op wat de juridische materie betreft, bv. de opmaak van een RUP, 
vreemdelingenzaken, tuchtprocedures, aansprakelijkheidsdossiers, vastgoedmateries, 
reglementen, … Je evolueert mee met de steeds complexer wordende juridische 
problematieken en bent bereid je te verdiepen. 

  

• Je adviseert het beleid, het managementteam en de interne diensten op juridisch vlak in een – 
ook voor niet-juristen - verstaanbare taal. Je wijst hen op het bestaan van bepaalde wetgeving 
en je licht het belang van de naleving ervan toe. Je onderzoekt problematieken op vraag van 
een orgaan of dienst. Je licht je standpunt toe en je geeft duidelijk aan wat wel en wat zeker 
niet kan.  

 

• Samen met de aangestelde advocaat volg je de gerechtelijke procedure op waarbij de GROEP 
Kortrijk betrokken is. Dit kan gaan om procedures voor de Raad van Vergunningsbetwistingen, 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Raad van State, burgerlijke rechtbank, politierechtbank 
(G.A.S.), arbeidsrechtbank, enz. 
 

• In projectgroepen ben je betrokken om de nodige juridische ondersteuning te bieden, 
bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de stationsomgeving, het realiseren van een nieuw 
erfgoeddepot, … 
 

• Je bent verantwoordelijk voor de correcte vertaling van de afspraken die gemaakt worden 
tussen een entiteit van de GROEP Kortrijk en een derde, bijvoorbeeld een 
samenwerkingsovereenkomst, een concessie, een gebruiksovereenkomst, een dading, … 

 

• Je schrijft onderbouwde ontwerpbeslissingen en brieven, bijv. ingebrekestellingen, 
kennisgevingen, nota’s voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen, 
… 

  

Kenniscompetenties 
 

• Je behaalde een diploma master in de Rechten. 

• Je bezit kennis van de juridische context, houdt van juridische uitdagingen en kan creatief 
meedenken. 

• Je bezit goede juridische reflexen die up to date zijn, je schaaft je kennis daarvoor blijvend bij. 

 

Generieke competenties – stad Kortrijk 
 

1. Klantgerichtheid – niveau 2 
 
1.1 Reactieve klantgerichtheid 

bv. Je helpt de interne klant op een passende manier, je reageert binnen aanvaardbare 
tijd op vragen. 

1.2 Proactieve klantgerichtheid 
bv. Je onderzoekt gericht de noden van de klant en je onderneemt concrete acties naar 
aanleiding van specifieke feedback. Je neemt klachten ernstig en trekt er lessen uit. 

 



 
2. Samenwerken – niveau 3 

 

2.1 Bijdragen tot het team door open communicatie en betrokkenheid 
bv. Je respecteert de gemaakte afspraken. Je spreekt positief over je team. 

2.2 Samenwerken bevorderen 
bv. Je steunt voorstellen van anderen, je bouwt samen voort richting een 
gemeenschappelijk doel. 

2.3 Netwerken uitbouwen 
bv. Je legt samenwerkingsverbanden met medewerkers binnen de organisatie, en 
onderhoudt ook actief externe relaties. 

 

3. Integriteit – niveau 2 
 

3.1 Regels respecteren 
bv. Je respecteert de regels en je handelt consequent. 

3.2 Regels, ethiek bewaken 
bv. Je wijst anderen op hun verantwoordelijkheid inzake normen en regels. 

3.3 Integer handelen in complexe situaties 
bv.  Je handelt op een correcte manier als er geen eenduidige regelgeving bestaat. Je 
weet op flexibele, maar objectieve en correcte wijze om te gaan met regels en procedures 
als de situatie dat vereist. 

 

4. Kostenbewustzijn – niveau 2 
 

4.1 Kostenbewust handelen 
bv. Je streeft ernaar om voor je eigen werk rendabele methodes te hanteren. 

4.2 Kostenbewust handelen faciliteren 
bv. Je formuleert concrete voorstellen om de inkomsten voor de organisatie te 
maximaliseren. 

 

5. Veranderingsgericht – niveau 2 
 

5.1 Open staan voor verandering 
bv. Je staat open voor andere ideeën en neemt deel aan veranderingsprocessen. 

5.2 De bestaande werking in vraag stellen en vernieuwen 
bv. Je bekijkt de bestaande situaties en werkwijzen positief-kritisch en je gaat na hoe 
nieuwe tendensen of ontwikkelingen ingezet kunnen worden. 

 

Functiegebonden competenties 
 

1. Adviesverlening – niveau 2 
 

1.1 Vaktechnisch adviseren 
bv. Je geeft gericht advies, zonder onnodig vakjargon te gebruiken, en je voorziet je 
standpunten van concrete argumenten. 

1.2 Strategisch adviseren 
bv. Je analyseert de organisatiebehoeften en je formuleert je adviezen in een 
gestructureerd geschreven nota aan het beleid. 

 
2. Initiatief en proactiviteit – niveau 2 

 

2.1 Initiatief nemen 
bv. Je neemt verantwoordelijkheid op binnen je vakgebied. Je pakt problemen zelfstandig 
aan. 



 
2.2 Proactief handelen 

bv. Je formuleert uit eigen beweging voorstellen om problemen in de toekomst te 
vermijden. 

 
3. Besluitvaardigheid – niveau 2 

 
3.1 Beslissingen nemen 

bv. Je beslist snel als de omstandigheden dit vereisen.. 
3.2 Beslissingen nemen met grote impact 

bv. Je durft beslissingen nemen, die een aanzienlijk risico inhouden. Je straalt 
professionaliteit uit door je stellingname en daadkracht. 

 
4. Analyseren – niveau 2 

 
4.1 Informatie kritisch beoordelen 

bv. Je verzamelt informatie op verschillende manieren, je stelt kritische vragen en je komt 
tot de essentie van het probleem. 

4.2 Informatie analyseren 
bv. Je herkent patronen, legt verbanden en hebt inzicht in oorzaak en gevolg.  

 
5. Kwaliteitsgerichtheid – niveau 2 

 
5.1 De eigen kwaliteit bewaken 

bv. Je controleert zaken voordat ze de deur uitgaan en voorkomt dat er fouten worden 
gemaakt. 

5.2 De kwaliteit van de processen bewaken 
bv. Je neemt steeds een houding aan waarbij de kwaliteit centraal staat en zoekt 
mogelijkheden om te verbeteren. 
 

6. Ontwikkelingsgerichtheid – niveau 2 
 
6.1 Leerbereidheid tonen 

bv. Je volgt evoluties op en schoolt je bij volgens de professionele noden. Je vraagt 
feedback en toont interesse. 

6.2 Persoonlijke groei plannen 
bv. Je maakt je vertrouwd met nieuwe materie die relevant is voor de eigen opdracht, bv. 
wetgeving. 

 
7. Overtuigingskracht – niveau 2 

 
7.1 Impact hebben 

bv. Je brengt kwalitatieve en kwantitatieve argumenten. Je maakt een positieve indruk op 
anderen. 

7.2 Onderhandelen en beïnvloeden 
bv. Je benadrukt de voordelen van de eigen stellingname en verduidelijkt de eventuele 
nadelen van de standpunten van anderen. Je buigt weerstand om naar enthousiasme. 

 
 

 

 


