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Projectleider Groen, Natuur en Landschap  

Projectleider Infrastructuur 
  
 

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 Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid 
 
Het team Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid speelt een centrale rol in het realiseren van de ambities van 
de stad op vlak van stadsontwikkeling. Het team bestaat zowel uit projectleiders met een focus op meervou-
dige stadsvernieuwingsopgaven, ruimtelijk planners, mobiliteitsdeskundigen als experten voor uiteenlopende 
thema’s waaronder klimaat, open ruimte, water e.a. Ook de vastgoedwerking van de stad wordt vanaf 1 januari 
2020 ondergebracht in dit team. Daarmee is het team tegelijk uitvoeringsgericht, beleidsvoedend als - uitvoe-
rend. Het team bestaat uit een dertigtal mensen.  
 
Voor het realiseren van die ambities werkt het team Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid nauw samen met 
de andere teams in de cluster. Voor de meeste opdrachten is er ook een sterke samenwerking met andere be-
leidsdomeinen binnen de stad en met externe partners en stakeholders.  
 

Het bestuursakkoord 2020-2025 Kortrijk, beste stad van Vlaanderen is hierbij de belangrijkste leidraad. Het 
Ruimtepact uit Kortrijk 2025, de stad die we kunnen willen is daar een deel van en bepaalt de inhoudelijke rich-
ting. Daarnaast speelt het team voortdurend in op de snel veranderende maatschappelijke context en op 
nieuwe uitdagingen die bijvoorbeeld uit participatietrajecten volgen en een antwoord verdienen. 
 

Functiegegevens 
 
Functiebenaming: Projectleider Groen, Natuur en Landschap 
   Projectleider Infrastructuur 
Cluster:   Ruimte 
Team:   Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid 
Loonschaal:  B1-B3 
Rapporteert aan:  Teamverantwoordelijke  
 
 
 

Doel van de functie 
 
Als projectleider werk je projecten uit op basis van de beleidsvisie en input van interne of externe partners. 
Vanaf deze basis werk je je projecten in de publieke ruimte zelfstandig uit naar realisatie: je bereidt de planning 
en het budget voor, je bewaakt de initieel bepaalde kwaliteit en ambities van de projectdefinitie, je staat in voor 
zowel de afstemming met alle diverse actoren en aspecten, als de financiële, de technische en beheersmatige 
opvolging van het project. 
Je projecten zijn eerder monodisciplinair, met een focus op hetzij groen, natuur, landschap of hetzij 
infrastructuur, wegenis en riolering 
Je werkt hierbij nauw samen met de betrokken beleidscollega’s, de desbetreffende experten, interne en externe 
actoren en het beleid. 
Naast je projectwerking adviseer en ondersteun je interne collega’s en externen met jouw kennis bij de 
herinrichting van de publieke ruimte. 
 
 
 

Verantwoordelijkheden 
 

• Je bent mee verantwoordelijk voor de uitwerking en realisatie van een ruim scala aan projecten in de 
publieke ruimte met een focus op park, natuur en landschap of op wegenis, riolering, herinrichting 
kruispunten en schoolomgevingen, … 

• Je werkt samen met de beleidsmedewerkers om beleidskaders en gedefinieerde acties te realiseren. 
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• Je werkt voor deze projecten met de beleidsmedewerkers een projectdefinitie uit, vertrekkend van een 
beleidskader of masterplannen. Voor minder complexe en duidelijk afgebakende projecten definieer je 
zelfstandig de projectdefinitie en projecttraject op. 

• Je trekt deze acties en projecten vanaf de opstartfase (voorbereiding projectdefinitie, timing en budget, 
overleg eigenaars, technische uitwerking, aanvragen offertes) tot in de eindfase (opvolging van de 
werken op het terrein, nazorg en beheersoverdracht). 

• Voor de technische uitwerking in bestek, meetstaat e, uitvoeringstekeningen werk je samen met een 
aangesteld studiebureau of maak je deze zelfstandig op. 

• Je werkt hierbij nauwgezet samen met de verschillende actoren binnen e publieke en open ruimte en 
andere betrokken beleidsdomeinen of actoren (overheden, natuurverenigingen, landbouwers, AWV, 
VMM, fietsersbond, …). 

• Voor de projecten “groen, natuur en landschap”: 
o Je hebt hierbij oog voor de landschappelijke structuur, de groenstructuur binnen het stedelijk 

weefsel, recreatieve en toeristische netwerken, natuurwaarden, integraal waterbeleid, de 
landbouwstructuur en – verbredingsmogelijkheden, in een multisectorale beleidscontext. 

• Voor de projecten “infrastructuur”: 
o Je hebt hierbij oog voor kwaliteit en gebruiksgemak van de publieke ruimte in zijn 

verschillende aspecten en voor zijn diverse gebruikers: integraal waterbeleid, toegankelijkheid, 
leesbaarheid, dagdagelijkse beheer, duurzame aanleg van publieke ruimte, … 

• Je streeft samen met de betrokken actoren naar maximale win-win situaties en 
koppelingsmogelijkheden met de beschikbare beleidsinstrumenten en middelen om deze gebundeld in 
te zetten voor realisaties in het gebied. Geïntegreerd en in een constructieve sfeer samenwerken zijn 
cruciaal voor de verschillende projecten, met het oog voor het bereiken van concreet, vooropgesteld 
resultaat. 

• Je organiseert en neemt deel aan interne en externe overlegmomenten en verzorgt de contacten met 
interne en externe partners; je start initiatieven op om nieuwe knelpunten aan te pakken en 
oplossingen aan te reiken. 

• Je zorgt ervoor dat de projecten goed verlopen met participatie van alle betrokken en nog te betrekken 
partners. Je bent een go-between die met alle bekommernissen van de verschillende partners rekening 
houdt en (politieke) feeling heeft. 

• Je staat in voor de communicatie met de betrokken overheden, actoren en bewoners en voor het 
bekomen en bestendigen van een breed draagvlak. 

• Je communiceert helder met alle betrokkenen over de vorderingen en werkt de projecten ook 
administratief af. 

 
 

 

Kenniscompetenties  

• Je hebt een bachelordiploma of een graduaatsdiploma van voor 2005 met voorkeur in landschaps-
zorg, groenbeheer, landschapsarchitectuur 

o Voor de projecten “Groen, natuur en landschap”: 
▪ Je hebt een goede kennis en affiniteit voor groen, natuur en landschap. Je bent 

vertrouwd met de volgende thema’s harmonisch park en groenbeheer, natuur-
ontwikkeling en -beheer, landschapszorg en natuurgerichte recreatie. 

▪ Je bent vertrouwd met het spanningsveld (overheden, groen, natuur, landbouw, 
recreatie) 

▪ Je hebt een goede ecologische basiskennis 
▪ Je hebt de nodige kennis van infrastructuurwerken relevant voor groen-, natuur- 

en landschapsprojecten. 
o Voor de projecten “Infrastructuur”: 

▪ Je hebt een goede kennis en affiniteit voor infrastructuur, publieke ruimte. Je 
bent vertrouwd met de volgende thema’s, integraal waterbeheer, aanleg pu-
blieke ruimte, openbare verlichting, … 
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▪ Je bent vertrouwd met het spanningsveld tussen overheid en burger (stakehol-
ders) en inherent aan de verschillende gebruikers van de publieke ruimte en het 
beheer. 

▪ Je hebt de nodige kennis van infrastructuurwerken 

• Ervaring met organiseren en projectmatig werken is een pluspunt 

• Je hebt kennis van de wetgeving inzake natuurbehoud en landschapszorg of bereid je hierin op 
korte termijn in te werken 

• Je hebt kennis van de wetgeving op overheidsopdrachten 

• Je hebt kennis van het bestek 250 

• Je kan overweg met kaartmateriaal en een veelheid aan informatie, je bent in staat het overzicht te 
houden 

• Je kunt vlot overweg met de computer (MS Office) 

• Basiskennis ArcGIS en/of Autocad zijn pluspunten 

• Je beschikt over een rijbewijs B 

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 

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

 

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. 

 
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. 

 

Besluitvaardigheid  

o Je neemt een beslissing in situaties waarbij de informatie complex en onvolledig is en de gevolgen 

moeilijk inschatbaar zijn 

o Je stelt beslissingen niet uit, ook als niet alle informatie aanwezig is 

o Je beslist over zaken met belangrijke gevolgen waarvan de afloop niet zeker is 

o Je selecteert de relevante en juiste elementen om je beslissing te nemen en te motiveren 

 

Overtuigingskracht 
o Je kan anderen overtuigen van een bepaald standpunt en instemming krijgen met bepaalde plan-

nen, ideeën en producten 

o Je stopt energie in het uitdragen van de eigen ideeën en standpunten 

o Je gaat in op argumenten en tegenargumenten van anderen. Je laat deze meewegen in de eigen 

argumentatie 

 

 

Toelatingsvoorwaarden 
 

o Werving: 

o Een bachelordiploma of een graduaatsdiploma van voor 2005 met voorkeur in land-
schapszorg, groenbeheer, landschapsarchitectuur 

▪ voor de projecten "Groen, natuur en landschap" : goede kennis en affiniteit 

voor groen, natuur, en landschap  
▪ voor de projecten "Infrastructuur" : goede kennis en affiniteit voor infrastruc-

tuur en publieke ruimte  

o Geen bachelordiploma noch een graduaatsdiploma van voor 2005 

▪ voor de projecten  "Groen, natuur en landschap" : goede kennis en affiniteit 

voor groen, natuur, en landschap. 

▪ voor de projecten "Infrastructuur" : goede kennis en affiniteit voor infrastruc-

tuur en publieke ruimte  

▪ slagen voor een capaciteitstest  
o Interne en externe personeelsmobiliteit 

o De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau bij de stad of OCMW 
Kortrijk  
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o 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 en minstens 6 jaar dienstanciënniteit bij de stad en OCMW 
Kortrijk  
 
 

Selectieprocedure 
 

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

 
Deel 2: Capaciteitstest: voor kandidaten die niet in het bezit zijn van een bachelordiploma of een 
graduaatsdiploma van voor 2005 maar wel goede kennis en affiniteit hebben voor groen, natuur, en landschap 
en/of voor infrastructuur en publieke ruimte  
Resultaat : geslaagd/niet geslaagd (eliminerend) -  De geslaagde kandidaten worden toegelaten tot de 
selectieprocedure. 
 
Deel 3: Thuisopdracht/case gevolgd door een uitgebreide mondelinge proef 
 

o Thuisopdracht/case:  
o De kandidaten ontvangen, via mail, een opdracht op woensdag 2 september 2020 en krijgen 

de tijd tot en met maandag 7 september 2020 om 23u59 om de case, via mail, terug in te 
dienen. 

▪ De kandidaten die de case indienden worden uitgenodigd voor de uitgebreide 
mondelinge proef 

o Uitgebreide mondelinge proef:  
▪ Timing: Vooropgestelde data: 15 en/of 16 september 2020 (Onder voorbehoud van 

wijzigingen) 
o Toelichting case 
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) 
 
De geslaagde kandidaten worden opgenomen op de wervings- en bevorderingsreserve die minstens 2 
jaar geldig is. 
 
 

Meer info 
 

o Een contract van onbepaalde duur op B1-B3-niveau 
o Maaltijdcheques van 6 euro 
o Een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partners en kinderen 
o Gratis aansluitring bij GSD-V 
o Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer 
o Fietsvergoeding van 0,24 euro/km 
o Flexibel uurrooster 
o Naast anciënniteit vanuit de 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 
o Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen 
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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

