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Functiebeschrijving 

HR - Manager KORTRIJK 
 

Functiegegevens 
 

Functiebenaming: HR-manager KORTRIJK 

Team:   P & O (Loon & Tijd + HR) 

Loonschaal:  A5a-A5b 

 

Plaats in de organisatie 
 

Je bent lid van het managementteam van stad en OCMW (samen +/- 1.800 medewerkers) en 

rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur en de schepen van personeel. Je geeft 

rechtstreeks leiding aan het HR-team van stad en OCMW (6 à 7 medewerkers) en staat ook 

in voor de leiding van de beide personeelsdiensten (+/- 15 medewerkers).  

  

Doel van de functie 
 

Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw en implementatie  van een innovatief modern HR-

verhaal met uitwerking van een nieuwe organisatiestructuur en realisatie van HR 

beleidsdoelstellingen van alle partnerorganisaties (OCMW, autonome gemeentebedrijven 

Parko en SOK) om van KORTRIJK een op en top flexibele klantgerichte dienstverlenende 

organisatie te maken  die steeds beantwoordt aan de nieuwe noden van de maatschappij. 

 

Verantwoordelijkheden 
 

• Je bouwt samen met de beleids- en bestuursorganen aan een gedragen, innovatief 
modern strategisch, tactisch en operationeel HR-beleid binnen KORTRIJK. 
 

• Je ontwikkelt een gedeelde HR-visie en vertaalt deze in strategische doelstellingen, die 
passen binnen het strategisch meerjarenplan van KORTRIJK. 
 

• Je slaagt erin een personeelsbudget op te maken, hierbij rekening te houden met de 
financiële mogelijkheden en deze op te volgen.  

 

• Je organiseert, plant, coördineert en optimaliseert de werking van het HR-team, zodat 
de klantgerichte dienstverlening en de activiteiten van de medewerkers leiden tot 
kwaliteitsvolle resultaten. Je maakt hierbij de keuze tussen centrale of decentrale 
implementatie van het HR-beleid. 
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• Je draagt bij tot de opmaak en de ontwikkeling van effectieve en efficiënte HR-
processen en werkt mee aan de verdere professionalisering en automatisering ervan. 

 

• Je staat in voor  voor een goed overleg met de vakorganisaties. 
 

• Je bent een partner voor de interne preventieadviseur bij de ontwikkeling en uitrol van 
een veiligheids- en preventiebeleid. 
 

• Je geeft rechtstreeks leiding aan het team HR en zorgt voor de leiding van de 
personeelsdiensten, om de doelstellingen van de organisatie te bereiken. 

 

• Je zorgt voor de uitbouw van een netwerk en zet KORTRIJK op de kaart als 
aantrekkelijke en vooruitstrevende werkgever. Je zorgt ervoor dat medewerkers fier 
zijn om voor KORTRIJK te werken en de waarden van KORTRIJK constant en overal 
uitdragen. 

 

• Je zorgt voor een passende en dynamische bedrijfscultuur die past binnen de missie 
en de visie van KORTRIJK (Een stad waar iedereen meeteelt, trendsetter in 
Vlaanderen vanuit sterke partnerships en medewerkers met een zeg-en-doe mentaliteit 
en op en top klantentevredenheid dankzij snelle en slimme dienstverlening). 
 

Kenniscompetenties 
 

• Je hebt een masterdiploma (diploma in de richting van "HRM" is een pluspunt), minimaal 
6 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring en een sterke affiniteit met HR 
of  
Je hebt geen masterdiploma, minimaal 6 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring en 
een sterke affiniteit met HR en je slaagt voor een capaciteitstest. 
Capaciteitstest : Kandidaten die niet in het bezit zijn van een masterdiploma moeten 
slagen in een capaciteitstest om toegelaten te worden tot de selectieprocedure. 
 

• Je hebt de nodige kennis om  personeelsbudgetten vast te laten stellen, ze te 
beheren en op te volgen en te streven naar efficiënte inzet van mensen en middelen. 
 

• Je hebt kennis van relevante ontwikkelingen in het vakgebied, volgt relevante wet- en 
regelgeving mee op, alsook ontwikkelingen binnen de sector. 
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Generieke competenties – stad Kortrijk 
 

1. Klantgerichtheid  
 
Je onderneemt structurele acties om de dienstverlening van KORTRIJK  aan klanten 
(proactief/structureel) te optimaliseren. 

 

• Je zet in op systemen om een kwaliteitsvolle aanpak te garanderen. 

• Je stimuleert anderen om de klantgerichtheid van hun aanpak voortdurend in 
vraag te stellen en te verbeteren. 

 

2. Samenwerken  
 

Je creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen verschillende groepen. 
 

• Je werkt met anderen aan een gezamenlijk resultaat, ook buiten het team. 

• Je creëert en benut gepaste communicatiekanalen en stimuleert overleg. 

• Je werkt actief aan een goede vertrouwensband met andere teams of diensten, 
werkgroepen, projectgroepen, organisaties,… 

 

3. Veranderingsgerichtheid  
 

Je denkt mee aan de verbetering van de manier van werken/denken en stimuleert hierin 
anderen. 
 

• Je detecteert toekomstige uitdagingen en wat ze voor de eigen werking kunnen 
betekenen. 

• Je stimuleert anderen om kritisch te kijken naar de huidige werking en om 
voorstellen tot verbetering te formuleren. 
 

 
4. Integriteit  

 
Je toont je betrokken bij de organisatie, draagt de doelstellingen en waarden ervan actief 
uit en stimuleert betrokkenheid. 
 

• Je stelt je loyaal en integer op ten aanzien van de organisatie en handelt 
overeenkomstig de doelstellingen en waarden van de organisatie, dienst en/of 
team. 

 
 

5. Kostenbewustzijn  
 

Je zoekt continu naar nieuwe methodes en procedures, die maximaal rendement 

opleveren. 
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Functiegebonden competenties 
 

  
1. Leiderschap 

 
Je bent gedreven om een groep medewerkers te motiveren om als groep de nodige 
resultaten te halen. Je bent het toonbeeld van sterk leiderschap en draagt dat uit binnen 
de organisatie. 
 

• Je creëert betrokkenheid en verhoogt de eigenwaarde van de medewerkers door 
hen de volle verantwoordelijkheid te geven over bepaalde dossiers, processen,..; 
en over de middelen om vastgestelde resultaten te behalen. 

• Je laat je stijl van leidinggeven aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van 
de organisatie, dienst, team. 

•  

• Je luistert naar medewerkers en je hebt het vermogen om belangrijke informatie 
te filteren. 

 
2. Visie 
 
Je ontwikkelt een gedeelde (HR-)visie, vertaalt deze in strategische doelstellingen en 
creëert betrokkenheid. 
 

• Je draagt de visie en missie van de organisatie uit en stimuleert andere dit te 
doen. 

• Je creëert betrokkenheid door een visie, plannen en doelstellingen te stellen en 
hier gericht naartoe te werken. 

 
 

3. Besluitvaardigheid 
 

Je formuleert en bewaakt een visie en strategieën op het eigen vakgebied of 
organisatieonderdeel. 
 

• Je neemt beslissingen op basis van de juiste informatie, ook als deze weerstand 
teweeg kunnen brengen.  

• Je neemt je verantwoordelijkheid voor genomen beslissingen en 
verdedigt/motiveert indien nodig. 

 
 
4. Omgaan met stress 

 

Je blijft kalm en rustig in onverwachte of ongekende complexe situaties. 

 

• Je blijft kalm onder moeilijke werkomstandigheden en kan hoofd- en bijzaak in het 

eigen werk onderscheiden. 

• Je presteert goed in situaties waar er sprake is van langdurige of zich herhalende 

tijdsdruk, tegenslag of complicaties. 
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5. Resultaatsgerichtheid  

 

Je ontwikkelt en stimuleert systemen om de doelstellingen te behalen. 

 

• Je stuurt op resultaat, ook team- of dienst overschrijdend 

• Je stelt procedures op om de voortgang van de eigen en gedelegeerde taken en 

verantwoordelijkheden te bewaken. 

• Je neemt op zelfstandige basis tactische en strategische beslissingen. 

 

6. Communicatie 

 

Je bent gedreven om informatie op een duidelijke en correcte manier over te brengen en 

te ontvangen. 

 

• Je kan je boodschap structureren en je schriftelijke en mondelinge communicatie 

afstemmen op de doelgroep. 

• Je zorgt voor en bewaakt een gepaste communicatiedoorstroom binnen de 

organisatie. 

 

7. Netwerken 

 

Je creëert gedragen samenwerkingsverbanden en werkt met anderen aan een    

gezamenlijk resultaat, ook buiten het team, dienst of afdeling. 

 

• Je bent een echte teamplayer en werkt actief samen met collega’s of derden aan 

de realisatie van uitdagende opdrachten/projecten en zet die samenwerking om in 

een constructieve teamwerking. 

 

• Je bouwt doelgericht een invloedrijk, professioneel netwerk uit over de grenzen 

van de eigen dienst om de eigen doelstellingen te bereiken en stimuleert anderen 

hierin. 

 

 

 
 


