
 

Functiebeschrijving : Projectcoördinator digitale 

transformatie 

Functiegegevens 
 

Functiebenaming : Projectcoördinator digitale transformatie 

Cluster :   IT – Data – Innovatie  

Team:   IT Projecten 

Loonschaal:  A1a-A3a 

Rapporteert aan: Teamverantwoordelijke 

  

Doel van de functie 
 

• Je bent mee verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de IT-omgeving van de 

groep Kortrijk en richt je daarbij in hoofdzaak op de software en data. 

 

• Je onderhoudt nauwe contacten met de collega’s van de diverse diensten om hun 

behoefte te detecteren en te vertalen naar concrete digitale transformatie projecten. 

 

• Je staat als projectcoördinator in voor de analyse implementatie van (software) 

projecten. Deze kunnen gericht zijn op de interne of externe dienstverlening.  

 

• Je bent binnen jouw projecten de schakel tussen de jouw collega’s (de interne 

klanten uit diverse diensten) en de leverancier 

 

• Je begeleidt het volledig traject van bij de vraagfase van de (interne) klant, over de 

analyse, de aanbesteding tot de concrete uitvoering, lancering en nazorg. 

 

• Je draagt met je kennis bij aan de verdere invulling van de volledige IT-architectuur. 

 

 

Verantwoordelijkheden 
 

• Je bent het aanspreekpunt en de trekker van projecten die een focus hebben op digitale 
transformatie. Je gaat hierbij steeds projectmatig te werk met een duidelijke zin voor 
verantwoordelijkheid, een klantgerichte ingesteldheid en analytische geest. 
 

• Je bouwt de IT-architectuur verder uit rekening houdend met een verregaande 
digitalisering en een toenemend aantal elektronische diensten voor de burger en de 
medewerkers. Je formuleert proactief adviezen ter verbetering van de algemene werking. 
Hierbij streef je naar een efficiënte en kwaliteitsvolle ondersteuning van de medewerkers. 
 



 
• Bij de voorbereiding van informatisering van bestaande, nieuwe of geoptimaliseerde 

werkprocessen breng je samen met de klant en andere relevante stakeholders binnen 

het werkproces de behoeftes in kaart en kan je die vertalen naar een lastenboek. 

 

• Bij de uitvoering van de informatisering sta je in voor het opstellen van de kwaliteitseisen 

op functioneel vlak en de kwaliteitscontrole van de oplossing. Je doet dit met een focus 

om een goed evenwicht te vinden in procesbenadering versus product beschikbaarheid. 

Je bent goed op de hoogte van de business processen waarrond je analyse werk 

verricht. 

 

• Je bent steeds op de hoogte van de laatste nieuwe trends en ontwikkeling op vlak van 

digitale dienstverlening en staat open om je expertise binnen het vakdomein verder uit te 

bouwen en te ontwikkelen. 

 

• Je bouwt een intern en extern netwerk uit en legt hiervoor de nodige contacten met 

interne collega’s, collega’s van andere overheden en leveranciers. 

 

• Je onderhoudt relaties met leveranciers. 

 

Kenniscompetenties 
 

• Je kent de principes van goed projectmanagement 

• Je hebt ervaring met veranderingsprocessen  

• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden  

• Je hebt bij voorkeur (uitgebreide) kennis van en ervaring met  
o Webtoepassingen en -instrumenten, zoals CMS, usability, … 
o Databanken 
o XML, API, … 
o … 

• IT Enterprise Architecture.  

Aanwervingsvoorwaarden : 

• Masterdiploma in de richtingen IT, wiskunde, economie, ... (exacte wetenschappen) 
 

of  

• Geen masterdiploma maar wel min. 4 jaar aantoonbare relevante beroepservaring als 

projectleider IT of businessanalist en slagen voor een niveau- en  capaciteitstest :  

o DAT Praktisch inzicht : Deze test toetst het doorzien van praktisch mechanische relaties 
af. Meer specifiek het praktisch inzicht en het inzicht in technische principes zoals die 

zich in de praktijk voordoen. 

o DAT Ruimtelijk inzicht : De test ruimtelijk inzicht meet het ruimtelijk 
voorstellingsvermogen. Dit geeft de mate weer waarin de kandidaat technische 

(bouw)tekeningen, plattegronden, of andere kan (leren) lezen. 

o DAT Figurenreeksen : Figurenreeksen meet het vermogen om ideeën te begrijpen die 

niet in woorden of getallen worden aangereikt. Met name het abstract 

redeneervermogen, abstractievermogen en analytisch denken. Heeft de kandidaat 
inzicht in de relaties tussen objecten, patronen en diagrammen. 



 
 

 

Generieke competenties – stad Kortrijk 
 

1. Klantgerichtheid – niveau 3 
De dienstverlening afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van 
interne klanten en burgers, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden. 
Een correcte service verlenen en klachten ernstig nemen; de 
zelfstandigheid/zelfredzaamheid van de klant stimuleren. 
 
1.1 Reactieve klantgerichtheid 

Je reageert vriendelijk, tijdig en correct op vragen van interne klanten of burgers. 
1.2 Proactieve klantgerichtheid 

Je onderzoekt actief wensen en noden van klanten en stemt de dienstverlening van de organisatie hierop af. 

1.3 Klantgerichtheid faciliteren 
Je zorgt voor een klantgerichte benadering vanuit de gehele organisatie. 
 

 

2. Samenwerken – niveau 3 
Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op niveau van een team, 
een afdeling, bedrijfseenheid, organisatie of in relatie met de burger, ook 
wanneer dit niet onmiddellijk van persoonlijk belang is. 
 
2.1 Bijdragen tot het team door open communicatie en betrokkenheid 

Je werkt constructief mee in het team. Je stelt je loyaal en betrokken op. 
2.2 Samenwerken bevorderen 

Je bevordert en onderhoudt de samenwerking. 
2.3 Netwerk uitbouwen 

Je staat in voor het uitbouwen en onderhouden van netwerken zowel binnen als buiten de eigen organisatie. 
 

 
 

3. Integriteit – niveau 2 
Handelen naar algemeen aanvaarde sociale en ethische normen, vertrekkend 
vanuit de gedragscode. 
 
3.1 Regels respecteren 

Je handelt correct en respecteert de regels. 
3.2 Regels, ethiek bewaken 

Je waakt over de naleving van afspraken, regels en ethiek en stuurt bij waar nodig. 
 

 
 

4. Kostenbewustzijn – niveau 2 
Efficiënt en effectief omgaan met mensen, middelen, tijd & materiaal. 
 
4.1 Kostenbewust handelen 

Je stelt je kostenbewust op. 
4.2 Kostenbewust handelen faciliteren 

Je werkt nieuwe methodes en procedures uit, die maximaal rendement opleveren. 

 
 

5. Veranderingsgericht – niveau 2 
Zich opstellen voor (organisatie-) verandering, actief nieuwe denkkaders 



 
opzoeken en zelf actief veranderingen bewerkstelligen. 
 
5.1 Open staan voor verandering 

Je staat open voor verandering. 
5.2 De bestaande werking in vraag stellen en vernieuwen 

Je stelt bestaande procedures/werkwijzen spontaan in vraag en ziet nieuwe mogelijkheden. 
 

 

Functiegebonden competenties 
 
 

1. Stressbestendigheid – niveau 2 
Efficiënt gedrag vertonen in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk 
en/of bij tegenslag, teleurstelling of kritiek. 
 
1.1. Omgaan met gekende piekmomenten 
          Je blijft kalm en rustig bij gekende terugkerende piekmomenten. 
2.2. Omgaan met onverwachte situaties 
          Je blijft kalm en handelt rustig in onverwachte situaties, bij tegenslag, bij kritiek of bij verhoogde werkdruk. 
 
 

 
2. Resultaatsgerichtheid – niveau 1 

De inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken door doel- en 
oplossingsgericht de nodige acties en initiatieven te nemen en er steeds de 
volle verantwoordelijkheid voor op te nemen. 
 
2.1. Resultaatgericht coachen van medewerkers 
       Je genereert resultaten door verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van de geleverde 
         prestaties en doelgericht, op het juiste moment acties te ondernemen. 

        
 

3. Flexibiliteit – niveau 2 
Het gedrag aanpassen in functie van de situatie waarin men zich bevindt, met 
het oog op het bereiken van het vooropgestelde doel. 
 
3.1 Planning/aanpak aanpassen 
      Je past je planning, aanpak of gedrag aan, als de concrete situatie dat vereist. 
3.2 Doelgericht functioneren bij nieuwe status 
         Je blijft soepel en doelgericht functioneren bij onbekende, nieuwe situaties. 
 

4. Analyseren – niveau 2 
      Inzicht krijgen in oorzaak en gevolg, door zich een kritisch en rationeel oordeel   
      te vormen over beschikbare informatie en door het essentiële van het      
      bijkomstige te onderscheiden. 
 
      4.1. Informatie kritisch beoordelen 
                  Je komt tot de essentie van een probleem/vraag/informatie. 
      4.2. Informatie analyseren 
               Je herkent patronen, legt verbanden en hebt inzicht in oorzaak en gevolg. Je brengt het geheel inzichtelijk   
                 samen. 
     
 
5 Taakuitvoering en werkorganisatie – niveau 2 

Structuur aanbrengen in de eigen taken en deze afwerken 

 

5.1. Zelfstandig werken 



 
         Je voert zelfstandig taken uit. 
5.2. Eigen werk organiseren 
          Je plant en organiseert het eigen werk. 
 

6. Informatieverwerking  – niveau 2 

Efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van informatie. 

 

6.1 Informatie begrijpen 
        Je begrijpt instructies, procedures en gegevens. Je kan omgaan met onvolledige of tegenstrijdige informatie en   

        schat juist in, in welke mate je iets begrepen hebt. 
6.2 Informatie verwerken 
      Je verzamelt, ontcijfert en verwerkt informatie op een doeltreffende manier binnen de beschikbare termijn. 

 


