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Functiebeschrijving 

Coördinator ‘planning en productie evenementen” 
 

Functiegegevens 

 
Functiebenaming: “Coördinator planning en productie evenementen” 

Cluster:   Sport, Cultuur, Leren en Beleven 

Team:   Team Evenementen en Verenigingen  

Loonschaal:  B1-B3 

Rapporteert aan: Teamverantwoordelijke 

 

Team Evenementen en Verenigingen 
 

In Kortrijk is altijd iets te beleven!   

Kortrijkse evenementen worden georganiseerd voor en door de Kortrijkzanen zelf. Van Sinksen, 

waar maar liefst 82 Kortrijkse verenigingen aan meewerken tot Textival.  De stad Kortrijk verzorgt 

naast Sinksen, zomermarktjes en zomerconcerten, de autovrije zondag, 11juli, de intrede van de 

Sint, ‘Winter in Kortrijk’ met de Kerstmarkt en ijspiste, …   

Kortrijk schudde duidelijk het oubollig imago van zich af en staat ondertussen bekend als een 

actieve evenementenstad.   

Team Evenementen en Verenigingen wil, naast de organisatie van evenementen die 100 000-en 

glimlachen genereren, kwalitatieve evenementen in stad en deelgemeenten.  Het team wordt naast 

het zelf organiseren van evenementen de interactieve draaischijf voor al wie wil organiseren in 

Kortrijk.  

Met een pleinenplan en een evenementenkalender wil men zorgen voor een goede spreiding van 

evenementen over stad en deelgemeenten en wil men werken aan een sterk en divers aanbod.   

Je maakt deel uit van dit Team Evenementen en Verenigingen en staat als coördinator ‘planning en 

productie’ voor evenementen in voor de volledige logistieke coördinatie van een aantal Kortrijkse 

evenementen, zoals Sinksen, autovrije zondag, 11 juli, paasfoor ...   

Je werkt de logistieke kant van de evenementen volledig uit, van pre-productie tot postproductie.  

Je werkt mee aan de realiseren van een creatief, kwalitatief en veilig evenement. Dit in nauwe 

samenwerking met de eventcoördinatoren, teamverantwoordelijke en diverse diensten.  

Daarnaast word je het logistieke aanspreekpunt van een aantal grote externe events in Kortrijk, 

zodat deze vlot kunnen landen op het Kortrijkse openbaar domein. 
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Doel van de functie 
 
Een evenementencel bestaat steeds uit een eventcoördinator, een communicatie-

verantwoordelijke, programmator/programmatieteam en een coördinator ’planning en productie’. 

Dit is het centrale team dat dagelijks werkt aan de eigen producties.  

Samenwerken en de samenwerking met andere teams, stadsdiensten en veiligheidsdiensten is 

hierbij cruciaal.  

De “Coördinator Planning en Productie voor evenementen” is verantwoordelijk voor de volledige 

logistiek coördinatie en uitrol van een event op een bepaalde locatie. Hij/zij zorgt voor de logistieke 

coördinatie, logistiek budgetbeheer, praktische leiding en planning van de verschillende actoren, 

diensten en leveranciers.  

Hij/zij is dé logistieke contactpersoon voor de verschillende partners en maakt de kwalitatieve, 

productionele, technische en veilige vertaling van de inhoudelijke programmering naar de inname 

op openbaar domein.  

De “Coördinator Planning en Productie voor evenementen” werkt nauw samen met de 

evenementcoördinator, de programmatoren en veiligheidsdiensten. Hij/zij motiveert vrijwilligers en 

freelancers, externe en interne logistieke team(s)…  en optimaliseert de realisatieprocessen en 

planning van de logistieke coördinatie. 

De partners in de werking zijn dus o.a. de diverse organisatoren, de diverse artiesten, diverse 

leveranciers en firma’s, diverse logistieke ploegen, diverse diensten, diverse veiligheidsdiensten, …  

De stad Kortrijk ziet in de coördinator “planning en productie” voor evenementen enerzijds een 

man/vrouw met goede kennis van het Kortrijkse openbaar domein (elektriciteitspunten, 

waterpunten, belastbaarheid van locatie, stakeholders, crowd control, …) zodat we eigen en 

externe organisaties vlekkeloos kunnen laten landen en anderzijds een uitstekende organisator van 

de volledige logistieke uitbouw en opvolging van de eigen evenementen (plannen maken, planning 

opstellen en opvolgen, de opvolging productie van a tot z., advies aan derden…).  

De job omvat ondermeer het maken van één centrale overzichtsplan voor een organisatie om 

daaruit de verschillende sub-plannen en sub-planningen af te leiden. 

Het gaat om projecten technisch coördineren en dispatchen, logistiek budgetbeheer, het tekenen 

van inplantingsplannen op pleinen, tekenen van de nodige veiligheidsplannen, het opmaken van 

uurroosters voor de technische- en opbouw-, afbouw, schoonmaakploegen, mee opvolgen van 

aankoop/huurbeleid voor technisch materiaal, herstellingsnoden openbaar domein detecteren, de 

evoluties in het vakgebied opvolgen,… 

Je verzorgt rechtstreeks het contact met de diverse leveranciers, op- en afbouwteams, logistieke 

partners, security, …. en staat in nauw overleg met de eventcoördinatoren en 

teamverantwoordelijke 

 

Verantwoordelijkheden 
 

Organisatie en processen: 

• Eindverantwoordelijkheid van het technische productieproces van evenementen 

• Logistiek budgetbeheer 

• Opstellen van werkschema’s voor de verschillende diensten, leveranciers, teams 

• Beslissingen nemen omtrent uit te voeren (organisatie)technische aanpassingen 

• Opmaken van veiligheids- en preventieplannen 

• De eigen organisatie van het gehele technische productieproces regelmatig analyseren 

en beoordelen 

• Opzetten van kwalitatieve processen ifv realisatie producties samen met de logistiek 

medewerkers 

• Opvolgen aankoop/huur materiaal/technische noden 
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• Intern en extern eventproductioneel aanspreekpunt 

• Motiveren, betrekken, coachen en ondersteunen 

• Overleg en communicatie 

 

 

Projecten: 
• Contacten met ontvangende gezelschap en uitwisselen technische fiches 

• Verbinding tussen programmatie en realisatie 

• Bepalen van het benodigde materiaal 

• Fungeren als expert op vlak van eventtechnieken, op het domein klank/licht 

/video/machinerie. 

• Productieleider grote projecten en outdoor events 

 

Kenniscompetenties 
 
• Aankoopbeheer: gangbare administratieve methodes en verplichtingen inzake verhuur, 

aankoop en verkoop van materiaal en apparatuur 

o Basiskennis wet op de overheidsopdrachten 

• Kennis van MS Office, tekensoftware: autocad, illustrator, …  

• Kennis van eventtechnieken - op het domein van klank, licht, video, machinerie 

• Veiligheid (ook op openbaar domein) 

• Notie van een planningssoftware zoals vb. Yesplan, …. 

• Talen: Theaterterminologie in Nederlands, Frans en Engels 

• Je bent creatief en flexibel en je weet dat avond- en weekendwerk inherent zijn aan de 

job. 

 

Generieke competenties  
 

• Klantgerichtheid  
o Je onderneemt structurele acties om de publieksgerichte werking en -

dienstverlening van KORTRIJK  aan klanten (proactief/structureel) te 
optimaliseren. 

o Je zet in op systemen om een kwaliteitsvolle aanpak te garanderen. 
o Je stimuleert anderen om de klantgerichtheid van hun aanpak voortdurend in 

vraag te stellen en te verbeteren.  
o Je speelt in op maatschappelijke evoluties en noden en stuurt dienstverlening 

bij 
 

• Samenwerken  
o Je creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen verschillende 

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

o Je creëert en benut gepaste communicatiekanalen en stimuleert overleg. 
o Je werkt actief aan een goede vertrouwensband met andere teams of diensten, 

werkgroepen, projectgroepen, organisaties… 

 

• Integriteit  
o Je toont je betrokken bij de organisatie, draagt de doelstellingen en waarden 

ervan actief uit en stimuleert betrokkenheid. 

o 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. 
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• Kostenbewustzijn  
o Je zoekt continue naar nieuwe methodes en procedures, die maximaal 

rendement opleveren. 
o Je richt het denken en handelen op optimale benutting van tijd, geld en 

middelen 
o Je zoekt in het eigen werk naar mogelijkheden om kosten te besparen. 
o Je gaat proactief op zoek naar subsidies, inkomsten zowel projectmatig als 

structureel 
 

• Veranderingsgericht  
o Je denkt mee aan de verbetering van de manier van werken/denken en 

stimuleert hierin anderen. 

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

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

o Je staat voor een wendbare organisatie en ondersteunt je teams, medewerkers 
hierin 
 

 

Functie specifieke competenties 

 
• Plannen en organiseren 

Je organiseert werkzaamheden/activiteiten met veel en complexe factoren en stemt 

deze op elkaar af, je coördineert.  

o Je legt processen vast 

o Je kan prioriteiten en subdoelen stellen om de grootste effectiviteit te behalen. 

o Je geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om de vooropgestelde 

doelen te realiseren. 

o Je werkt gestructureerd en in juiste volgorde en tijd. 

o Je bent een analytische, planmatige en probleemoplossende organisator met 

een can-do-mentaliteit. 

 

• Initiatief en pro-activiteit  
Problemen of belemmeringen signaleren en deze zo snel mogelijk oplossen; alert zijn 

op en anticiperen op kansen, nieuwe situaties of problemen, en er zo snel mogelijk 

naar handelen. 

o Heeft een pro-actieve houding, wacht niet af maar komt in actie 

o Bedenkt alternatieven om doelstellingen te realiseren 

 

• Resultaatsgerichtheid  
Je ontwikkelt en stimuleert systemen om de doelstellingen te behalen. 

o Je bent creatief in het inzetten van beschikbare middelen om een bepaald 

resultaat te behalen. Je zet binnen de gestelde grenzen ongebruikelijke 

methoden succesvol in. 

o Je stelt realistische eisen aan het eigen werk op basis van beschikbare 

middelen, tijd en kwaliteit 

 

• Flexibiliteit 
Je kan je aanpassen aan wisselende, veranderende en onvoorspelbare 
omstandigheden; Je beschikt over emotionele en mentale wendbaarheid.  

o Je zoekt en kiest voortdurend de meest effectieve en efficiënte gedragsstijl bij 
situaties.  

o Je kan onderscheid maken tussen situaties waarin doelen per se behaald 
moeten worden en aanpassing in de doelstelling nodig is. 
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o Je bent een flexibele multitasker die hoofd- en bijzaken weet te onderscheiden. 

 
• Omgaan met stress  

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

o Je blijft kalm onder moeilijke werkomstandigheden en kan hoofd- en bijzaak in 
het eigen werk onderscheiden. 

o Je presteert goed in situaties waar er sprake is van langdurige of zich 
herhalende tijdsdruk, tegenslag of complicaties. 
 

• Communicatie: mondeling en schriftelijk, verbaal en non-verbaal 
Je bent gedreven om informatie op een duidelijke en correcte manier over te brengen 
en te ontvangen. 

o Je kan je boodschap structureren en je schriftelijke en mondelinge 
communicatie afstemmen op de doelgroep. 

 
 

Toelatingsvoorwaarden  
 

• Werving: 

o Bachelordiploma en min. 1 jaar aantoonbare relevante ervaring als coördinator 

planning en productie van evenementen 

o Geen bachelordiploma en min. 1 jaar aantoonbare relevante ervaring als coördinator 

planning en productie van evenementen en slagen voor een capaciteitstest 

• Interne en externe personeelsmobiliteit: 

o De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau bij de stad, 

het OCMW, AGB SOK of AGB Parko en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste 

evaluatie. 

• Bevordering via interne en externe personeelsmobiliteit: 

o De medewerker heeft minstens 4 jaar graadanciënniteit op C-niveau of minstens 4 jaar 

graadanciënniteit op D4-D5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit bij de stad, het OCMW, 

AGB SOK of AGB Parko, en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie. 

 

 

 

Selectieprocedure 
 

• Deel 1:  

o Screening van de CV’s op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden 

• Deel 2:  

o Thuisopdracht/case  

Resultaat: min. 60/100 behalen om toegelaten te worden tot de uitgebreide 

mondelinge proef 

• Deel 3: Uitgebreide mondelinge proef: 

o Toelichting thuisopdracht/case 

o Vraagstelling jury 

o Gedragsgericht interview 

Resultaat: het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de 

afsluiting van de selectieprocedure: 60/100 
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Wervings- en bevorderingsreserve 
 

• De selectie van "Coördinator planning en productie evenementen (B1-B3)" heeft tot doel de 

openstaande vacature in te vullen. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een 

bevorderings- en wervingsreserve van "Coördinator planning en productie 

evenementen (B1-B3)" in contractueel verband en in statutair verband indien de 

medewerker reeds statutair aangesteld was, met een geldigheidsduur van minimum 2 jaar, 

met de mogelijkheid tot verlenging. 

 

 

Aanbod 
 

• Een contract van onbepaalde duur op B-niveau  
• Maaltijdcheques van 5,50 euro en hospitalisatieverzekering  

• Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,24 euro/km 
• Een flexibel uurrooster 
• Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van 

relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een 
maximum van 18 jaar 

• Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen 

 

 

Visie en Waarden Kortrijk 
 

• Visie  

o Kortrijk kiest voor op en top klantentevredenheid dankzijsnelle en slimme 

dienstverlening. 

o Kortrijk is een stad waar iedereen meetelt. 

o Kortrijk is trendsetter in Vlaanderen vanuit sterke partnerships en dankzij de inzet 

van medewerkers met een zeg-en-doe-mentaliteit. 

 

• Waarden 

o Divers 

In Kortrijk is er plaats voor iedereen. 

Onze organisatie is voortdurend in verandering. Daarom is het belangrijk dat we 

rekening houden met elkaar. Leidinggevenden hebben oog voor de talenten van 

hun medewerkers, maar ook voor de medewerkers die het moeilijker hebben om 

mee te evolueren. We hebben ook respect voor elkaar, er is ruimte voor ieders 

mening en we stellen ons loyaal op. Enkel dankzij de diversiteit aan talenten 

kunnen we onze doelstellingen bereiken. 

Als dienstverlenende organisatie staat de klant centraal. De diversiteit van onze 

klanten daagt ons uit om bij alles wat we doen, rekening te houden de impact op 

de verschillende doelgroepen in onze samenleving. We willen een stem geven aan 

kinderen en jongeren, aan mensen die digitaal sterk zijn en aan mensen die moeite 

hebben met technologie, aan geboren en nieuwe Kortrijkzanen, aan de 

hoogopgeleiden en de ondernemers, maar ook aan de inwoners die het financieel 

moeilijk hebben, etc. Kortrijk is er op maat van haar inwoners. 

 
o Ondernemend 

Kortrijk heeft ambitie. 

De organisatie heeft de ambitie om de beste stad van Vlaanderen te worden. 

Daarom geeft Kortrijk als werkgever haar medewerkers de kans om hun talenten te 
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ontplooien. Medewerkers stellen zich positief-kritisch op, worden gestimuleerd om 

out of the box te denken en spreken in termen van opportuniteiten in plaats van 

problemen. Leidinggevenden moedigen hun medewerkers aan om te groeien in hun 

job en waarderen de inzet van hun team, ook als het eens tegenzit. 

Kortrijk is een stad van, voor en door ondernemers. We kijken met open blik naar 

wat er rond ons gebeurt en we grijpen alle kansen. Mensen en organisaties met 

een stevige portie durf en ondernemerschap, kunnen op Kortrijk rekenen om hen 

te ondersteunen. Als mensen naar Kortrijk kijken, dan zien ze dat het er bruist. 

 

o Open 

Kortrijk staat voor duidelijkheid en transparantie. 

Kortrijk is een grote werkgever met een enorm divers aanbod aan dienstverlening. 

Toch weet elke medewerker wat zijn plaats is in de organisatie en wat van hem 

verwacht wordt. Leidinggevenden en medewerkers onderhouden een open relatie 

waarin plaats is voor wederzijdse feedback. Ons organogram schept duidelijkheid, 

maar trekt geen grenzen. Collega’s zoeken elkaar op, delen informatie en kijken 

over het muurtje. 

 

o Samen 

Kortrijk gelooft in een sterk intern en extern netwerk. 

Medewerkers gedragen zich als partners om elkaar te ondersteunen, om van elkaar 

te leren en om elkaar nog verder te brengen. Een doel bereik je niet ondanks 

elkaar, maar mét elkaar. Kortrijk als werkgever investeert samen met haar 

medewerkers in een leuke werksfeer, in wederzijds vertrouwen en in een 

interessante loopbaan. 

Onze organisatie heeft niet alle expertise in huis en dat hoeft ook niet. We 

onderhouden goede relaties met onze partners en kunnen op hen rekenen om onze 

dienstverlening nog beter te maken. We houden van het principe van 

wederkerigheid. Ook wij zijn een betrouwbare partner en maken onze beloftes 

waar. 

 

 

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van de kandidaten zonder onderscheid in geslacht, 

geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap 

 


