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Centrummanager (halftijds) - Tijdelijk 
  
 

Kortrijk als werkgever 
 
Elke dag zet je je samen met meer dan 1800 collega's van stad en OCMW in voor dé Kortrijkzaan. Ons aanbod 
qua dienstverlening is zeer divers, denk maar aan sport, cultuur, burgerzaken, kinderopvang, thuiszorg, sociale 
tewerkstelling, onderwijs, integratie, stadsontwikkeling, huisvuilophaling, groen, parkeerbeleid, armoedebestrij-
ding, schuldhulpverlening, evenementen, economie, wegenwerken, woonzorgcentra... De uitdagingen voor de 
diensten en de medewerkers zijn dan ook groot en evolueren voortdurend. Samen zorgen we ervoor dat het 
aanbod afgestemd is op de wensen en behoeften van de inwoners van stad Kortrijk, samen maken we van Kort-
rijk de beste stad van Vlaanderen.  
 

Visie 
• Kortrijk kiest voor op-en-top klantentevredenheid dankzijsnelle en slimme dienstverlening. 

• Kortrijk is een stad waar iedereen meetelt. 

• Kortrijk is trendsetter in Vlaanderen vanuit sterke partnerships en dankzij de inzet van medewerkers 
met een zeg-en-doe-mentaliteit. 

Waarden 
• Divers - In Kortrijk is er plaats voor iedereen. 

• Ondernemend - Kortrijk heeft ambitie. 

• Open - Kortrijk staat voor duidelijkheid en transparantie. 

• Samen - Kortrijk gelooft in een sterk intern en extern netwerk. 
 
 
 
 

Het organogram 
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De missie van het Team Bouwen, Ondernemen en Wonen 
 
Team Ondernemen & Hoger Onderwijs is verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van het beleid naar 
ondernemers en studenten/instellingen hoger onderwijs in Kortrijk. 
De 11 medewerkers hebben elk hun expertise en zijn werkzaam rond detailhandel, retail en horeca, ambulante 
handel, markten, kermissen, taxi’s, horeca, centrummanagement, ruimtelijke economie, creatieve 
maakeconomie, Kortrijk als studentenstad. Binnen deze domeinen is de dienst het eerste aanspreekpunt voor de 
verschillende soorten ondernemers namens de stad, behandelen ze vergunningen/aanvragen en processen, 
maar werken ze vanuit de visie van de stad vooral nauw samen met de verschillende ondernemers en 
instellingen hoger onderwijs en interne/externe partners. Net zoals deze sectoren altijd in beweging zijn, 
anticipeert en beweegt het team mee met de evoluties van deze sectoren. Elke medewerker moet dan ook 
dynamisch, flexibel, zelfstandig zijn en van aanpakken weten.  

 
 

Functiegegevens 
 
Functiebenaming: Centrummanager 
Cluster:   Klimaat, Ondernemen en Ruimtelijke Ontwikkeling 
Team:   Bouwen, Ondernemen en Wonen/Ondernemen 
Loonschaal:  B1-B3 
Rapporteert aan:  Teamverantwoordelijke Bouwen, Ondernemen en Wonen 
 
 
 

Doel van de functie 
 
Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van de lokale economie en voor het creëren van een 
ondernemersvriendelijk klimaat, een attractief handelscentrum en ruimte voor ondernemen in Kortrijk.  
Je staat in voor het stimuleren en verbeteren van het winkelaanbod. Het gaat daarbij uitdrukkelijk om zowel 
het verbeteren van de kwaliteit van het bestaande aanbod als het werven van nieuw aanbod. 
Je bent de verbindende factor tussen ondernemers in de binnenstad en het stadsbestuur. 
 
 

Verantwoordelijkheden 
 

• Je bouwt relaties uit met lokale handel & handel en horeca. Je fungeert als aanspreekpunt voor alle par-
tijen binnen het centrum. 

• Je bouwt partnerships uit met diverse stakeholders zoals stads- en veiligheidsdiensten, handelaarsver-
enigingen, retailorganisaties (unizo, …), pandeigenaars, parkeerbedrijf, … 

• Je staat in voor het uitwerken van kernversterkende maatregelen binnen de detailhandelsvisie van de 
stad en het verfijnen van de deze detailhandelsvisie (cadeaubons, aantrekken van toeristen, …) 

• Je bent mee verantwoordelijk voor het ontwikkelen en initiëren van het stedelijke beleid over lokale 
economie in het algemeen 

• Je voert communicatie tussen het stadsbestuur, handel en horeca 

• Je ontwikkelt, coördineert en voert activiteiten uit ter promotie van winkelen in Kortrijk en je staat in 
voor het stimuleren van duurzaam ondernemerschap, creativiteit en innovatie. 

• Je bewaakt de beleidsdoelstellingen en de kwantiteit en kwaliteit van de geleverde diensten en pro-
ducten 

• Je houdt intensief contact met de winkeliers, andere ondernemers en vastgoedeigenaars 
 

• Je volgt kritisch de kwaliteit van het bestaande aanbod, qua inhoud maar ook qua uitstraling en klant-
vriendelijkheid 
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• Je stelt je ook buiten de gemeente op de hoogte van succesfactoren voor winkelvestiging 

• Je bent de verbindingspersoon tussen het beleidsniveau en het uitvoerend niveau voor projecten en 
het aanbrengen van nieuwe initiatieven en ideeën. 

• Je ontwikkelt concrete plannen om de bestaande kwaliteit te verbeteren 

• Je oriënteert je op mogelijk nieuw winkelaanbod 

• Je ontvangt en begeleidt mogelijk geïnteresseerde ondernemers op klantvriendelijke wijze 

• Je maakt de vestigingsfactoren voor bestaande en nieuwe ondernemers, in overleg met de stad, zo gun-
stig mogelijk 

• Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van een efficiënte en effectieve interne en externe com-
municatie over lokale economie 

• Je werkt nauw samen met het Team Communicatie & het Team Evenementen dat jou ondersteunt met 
de promotie van winkelen in Kortrijk. 

• Je staat in voor het initiëren en coördineren van de werkgroepen ter uitvoering van acties. 

• Je bent verantwoordelijk voor de administratie en planning, uitvoering, monitoring en evaluatie van de 
activiteiten. 

• Je staat in voor het financieel beheer van elk project  
 
Alle bovenstaande resultaatgebieden worden gerealiseerd op een manier die bijdraagt aan de mission 
statements, het positief imago en de waarden van Kortrijk.  

 

 

 

Kenniscompetenties  

• Talenkennis: meertalig (minimaal NL/FR) met uitgesproken redactionele vaardigheden. 

• Kunnen omgaan met belangentegenstellingen en conflicten 

• Een bruggenbouwer en netwerker die alle betrokken partijen kan bezielen en enthousiasmeren 

• Voeling met Kortrijk, zonder persoonlijk belang, zodat je onafhankelijk je functie kan uitoefenen 

• Een goede zelfstandige organisator die het actieplan efficiënt op het terrein omzet in realisaties 

• Sterke communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en doorzettingsvermogen 

• Flexibele uren, weekend- en avondwerk vormen geen probleem 

• Uitstekende pc-kennis MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 

 

Competenties  
 

Klantgerichtheid 
o Je onderneemt structurele acties om de publieksgerichte werking- en dienstverlening van KORTRIJK 

(proactief/structureel) te optimaliseren. 

o Je zet in op systemen om een kwaliteitsvolle en slimme, snelle 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, pro-

jectgroepen, organisaties, … 

o Je gaat in overleg met burgers, wijkcomités en bouwt samen zaken op voor en met de stad 
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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 doel-

stellingen en waarden van de organisatie, dienst en/of team. 

o Je zet degelijke trajecten met medewerkers en leidinggevenden op om onze dienstverlening zo 

continue aan te passen. 

 

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 

 

Veranderingsgerichtheid 
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 andere om kritisch te kijken naar de huidige werking en om voorstellen tot verbete-

ring te formuleren 

o Je staat voor een wendbare organisatie en ondersteunt je team hierin 

 

Omgaan met stress 
o 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 on-

derscheiden. 

o Je presteert goed in situaties waar er sprake is van langdurige of zich herhalende tijdsdruk, tegen-

slag of complicaties. 

 

Resultaatsgerichtheid  
o 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 

 

Communicatie: mondeling en schriftelijk, verbaal en non-verbaal 
o 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. 
 

Zelfstandigheid  
o Je bent in staat om problemen en belemmeringen te signaleren en deze zo snel mogelijk op te lossen. 

o Alert zijn op en anticiperen op kansen, mogelijkheden of problemen en er snel op reageren 

 

Plannen en organiseren  
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 can-do-mentaliteit. 
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Flexibiliteit   
o 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 wanneer 

aanpassing in de doelstelling nodig is. 

o Je bent een flexibele multitasker die hoofd- en bijzaken weet te onderscheiden. 

 

Netwerken 
o Je legt en onderhoudt functionele contacten met andere individuen, groepen of organisaties die nu en 

in de toekomst nuttig kunnen zijn voor het uitwisselen van informatie, het behalen van doelen en resul-

taten.  

o Je onderhoudt en bewaakt met het opgebouwde netwerk het imago van de organisatie. 

 

Strategisch inzicht 
o Je bent in staat om grote lijnen te zien, te anticiperen op ontwikkelingen, trends en daarin mogelijkhe-

den te zien en te benutten. 

o Je anticipeert op mogelijke toekomstige obstakels en bouwt ruimte in om te manoeuvreren. 

o Je brengt een complexe situatie terug tot de kern teneinde strategische doelen te  

bereiken en vertaalt dit in een helder stappenplan. 

o Je kan afstand nemen van de korte termijn problemen en dagelijkse praktijk om zich te richten op lange 

termijn issues, heeft een breed perspectief. 

 

 

Toelatingsvoorwaarden 
 

o Werving: 
o Een bachelordiploma of een graduaatsdiploma van voor 2005 en 2 jaar aantoonbare relevante 

ervaring met retail, marketing, ondernemerschap, projectmanagement en slagen voor een 
capaciteitstest 

o Geen bachelordiploma noch een graduaatsdiploma van voor 2005 maar wel 2 jaar 
aantoonbare relevante ervaring met retail, marketing, ondernemerschap, projectmanagement 
en slagen voor een capaciteitstest 
De capaciteitstest heeft als doel een beeld te geven van het denk- en werkniveau van een 
(toekomstig) medewerker. Het meet niet alleen het aangeboren deel, maar ook de 
intelligentie die verworven is door kennis ervaring en vaardigheden 

o Interne en externe personeelsmobiliteit 
o De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau  

 

Selectieprocedure 
 

Deel 1: Screening van de CV’s op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden 

o Dinsdag 24 maart 2020 
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Deel 2: Uitgebreide mondelinge proef - Vooropgestelde datum: woensdag 1 april 

o Toetsing van de competentievereisten  

o Kandidaat wordt bevraagd rond zijn inzicht in de job, kennis, zijn ervaring, persoonlijkheid en 
motivatie 

o Toetsing of er een potentiële match is tussen de job, de organisatie en betrokkene en waarbij het 
profiel en de situering van betrokkene binnen de organisatie geschetst wordt en aan de 
kandidaten wordt voorgesteld 
 
De kandidaat moet min. 60/100 behalen om als geslaagd beschouwd te worden bij het afsluiten van de 
selectieprocedure (eliminerend) 
 
Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens 2 jaar geldig is. 
 
 

 

Meer info 
 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke – Lut Vanderbeken - voor deze 
procedure via vacature@kortrijk.be of 0478 50 24 45  

 

mailto:vacature@kortrijk.be

