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Projectleider Publieke Ruimte  
Projectleider Stadsvernieuwing  
  
 

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 meervoudige 
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 beleids-
domeinen 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 Publieke Ruimte – Stadsvernieuwing  
    
Cluster:   Klimaat, Ondernemen en Ruimtelijke Ontwikkeling 
Team:   Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid 
Loonschaal:  A1a-A3a 
Rapporteert aan:  Teamverantwoordelijke  
 
 
 

Doel van de functie 
 
Als projectleider van multidisciplinaire projecten ben je verantwoordelijk voor de globale coördinatie van één of 
meerdere projecten in hun volledige traject vanaf het moment van de vraag of de nood aan het project, de 
voorbereiding, de planning, de realisatie tot de overdracht van het project aan gebruikers en beheerders. Je 
bereidt de planning en het budget voor, je garandeert de kwaliteit. Tijdens het volledige traject van de projecten 
sta je in voor zowel de afstemming met alle diverse actoren en aspecten, als voor de financiële en de technische 
opvolging van het project. Bij het uitoefenen van je verantwoordelijkheden draag je kwaliteit en veiligheid hoog 
in het vaandel. 
 

Verantwoordelijkheden 
 

• Je bent de manager van het project in al zijn tussen fasen. 

• Je leidt je projecten proactief en in overleg met alle betrokken actoren. Je betrekt alle interne en externe 

diensten en stakeholders om een duurzaam en integraal project op te zetten. Waar dat gevraagd wordt, zet 

je samen met de gebiedswerkers een participatief traject op. Je bevraagt op positief-kritische wijze de ver-

wachtingen van de klant/de burger, stuurt deze waar nodig inhoudelijk, financieel of procesmatig bij. Je 

doet voorstellen en reikt alternatieven aan. 

• Je stelt een gedragen projectdefinitie op met het oog voor het gewenste programma, alle ambities en kwali-

teit en duurzaamheid. Je bewaakt de scope gedurende het hele traject en stuurt deze in overleg bij waar 

nodig. 
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• Je coördineert en leidt verschillende projecten in één of meerdere fases. Je krijgt in bepaalde projecten van 

collega-projectleiders een specifieke rol toegewezen als expert in een bepaald deelthema of om specifieke 

deelaspecten uit te werken en/of op te volgen. 

• Je maakt het volledige projectplan op: fasering, timing, budget, je projectteam en andere vereiste middelen 

(zoals ICT). Je volgt dit op en stuurt bij volgens de noden van je project. 

• Je werkt een financieel plan uit binnen de budgettaire krijtlijnen, je maakt financiële prognoses op en rap-

porteert hierover aan het projectteam, je teamverantwoordelijke en het college van burgemeester en sche-

penen/vast bureau, de financiële dienst en de klanten in functie van de opmaak van de budgetten. Je signa-

leert en motiveert tijdig de nodige budgetwijzigingen. Waar mogelijk werk je actief mee aan de opmaak van 

de subsidiedossiers in de zoektocht naar bijkomende financiële middelen. 

• Zowel tijdens de voorbereidings- als de uitvoeringsfase coördineer je de samenwerking tussen alle betrokke-

nen (interne klant, ontwerper, externe adviseur, aannemers, …) met één gemeenschappelijk doel als eindre-

sultaat. Je bewaakt de opvolging van de gemaakte afspraken door alle actoren in functie van een vlot ver-

loop en het beoogde resultaat. Je organiseert overlegmomenten, schrijft verslagen uit en je neemt de no-

dige beslissingen binnen de afgesproken verantwoordelijkheden (op basis van diverse data en informatie). 

• Je bewaakt de kwaliteit in elke fase van het project. Daarvoor maak je de nodige afwegingen tussen de ver-

wachtingen van de klant, de vooropgestelde timing, de budgettaire mogelijkheden, de inzet van mensen en 

middelen en de kwaliteit van het na te streven resultaat. 

• Je pakt de knelpunten of verbeterpunten in de realisatie van jouw projecten structureel aan om zo de pro-

cessen te optimaliseren. Daarnaast denk je ook als teamplayer actief mee aan het continu verbeteren van 

verschillende processen binnen de bredere teamwerking en de stadsorganisatie. 

• Je bewaakt de verschillende stappen en onderdelen van het project. Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat de 

nodige vergunningen er tijdig zijn en voorbereidende studies zijn afgerond. 

• Je bent het aanspreekpunt voor de verschillende partners van het project. Je communiceert (pro)actief over 

het verloop van het project aan de stakeholders of je ondersteunt op een actieve wijze de klant hierin. Je 

onderhoudt regelmatige contacten met de klant en andere betrokkenen om te reageren en te anticiperen 

op veranderingen.  

• Je onderhoudt een optimale samenwerking met de collega’s die instaan voor de uitvoering van het admini-

stratieve luik van het project. Waar nodig raadpleeg je tijdig je collega-projectleiders of je teamverantwoor-

delijke voor advies. 

• Je bouwt een breed netwerk uit binnen en buiten de organisatie om zo op de hoogte te blijven van de pro-

jecten die invloed kunnen hebben op jouw opdracht. 

• Je coördineert de opmaak van bestekken en aanbestedingen met het studiebureau of staat hier zelf voor in. 

Je doet dit binnen het kader van de wetgeving op de overheidsopdrachten. 

• Je volgt het project op als leidend ambtenaar en controleert en begeleidt de uitvoering van de werken van 

de aannemers en controleert veiligheid en kwaliteit op de werven. Afhankelijk van het project word je hierin 

bijgestaan door het studiebureau en/of je collega-werftoezichter. 

• Je draagt je project finaal over aan de eindgebruikers en aan de collega’s die het gebouw of de (publieke) 

ruimte beheren. 

• Je werkt als projectleider binnen het Team Publieke Ruimte of het Team Stadsvernieuwing en Omgevingsbe-

leid 

• Als projectleider Publieke Ruimte – Stadsvernieuwing werk je nauw samen met je projectteam met een fo-

cus op infrastructuur, groen, publieke ruimte of vastgoed. Dat doe je in eer nauwe samenwerking met an-

dere teams en partners die het project vormgeven of betrokken actor/stakeholder zijn. 

Je projectteam kan samengesteld zijn uit ruimtelijke planners, diverse experten (mobiliteit, klimaat, groen, 

wegenis, riolering, onderhoud, GIS, enz.), maar even goed uit experten/partners van andere teams (gebou-

wen, cultuur, sport ed.). Je hebt nauw contact met de stakeholders, dit zijn andere overheden en instanties 

zoals VVM, De Lijn, AWV-MOW, ANB en nutsmaatschappijen. 

De projecten in deze teams zijn zeer divers: van infrastructuurwerken (zoals wegenis- en omgevingswerken, 

rioleringswerken en het bouwen van tunnels of bruggen) over de (her)aanleg van publiek groen (zoals par-
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ken, stadsgroen en natuurgebieden), onderhoudswerken van structurele aard (zoals kruispunten en school-

omgevingen of heraanleg van kleinere wegen) en infrastructuurwerken in het kader van aanleg van nieuwe 

verkavelingen of industriezones tot vastgoedprojecten. 

 

Kenniscompetenties  

• Kunnen werken met een standaard Office-pakket 

• Basiskennis van de wet op de overheidsopdrachten 

• Nodige technische bagage 

• Minstens eerste ervaring in projectleiding 

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 

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

 

Overtuigingskracht 
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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 

o Je kan weerstanden ombuigen naar voordelen voor het eigen standpunt 

 

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 

 

Plannen en Organisatie 

o Je organiseert werkzaamheden/activiteiten met veel en complexe factoren en stemt deze op elkaar af, 

je coördineert 

o Je legt processen vast 

o Je zorgt voor een tijdige input van verschillende kanten zodat de voortgang van een complex proces 

gerealiseerd wordt 

o Je besteedt aandacht aan een lange termijnplanning en bouwt daarbij voldoende flexibiliteit in om ade-

quaat op veranderingen te kunnen inspelen 

 

Resultaatsgerichtheid 

o Je voert je opdrachten enthousiast en volgens de gevraagde kwaliteit uit 

o Je bent gemotiveerd om je opdrachten kwaliteitsvol uit te voeren 

o Je toont interesse in de werking van het team 

o Je kijkt na of je werk voldoet aan de kwaliteitsnormen van je team en verbetert waar nodig 

 

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 

 

 

 

Toelatingsvoorwaarden 
 

o Werving: 
o Een masterdiploma in een voor de functie relevante studie: bv. industriële wetenschappen 

(bio)-ingenieurswetenschappen, architectuur of landschapsarchitectuur en minstens eerste 
ervaring in projectleiding 

o Geen masterdiploma maar wel minstens eerste ervaring in projectleiding en slagen voor een 
capaciteitstest 

o Interne en externe personeelsmobiliteit 
o De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op A-niveau bij de stad of OCMW 

Kortrijk  
o Bevordering via interne en externe personeelsmobiliteit 

o De medewerker heeft minstens 4 jaar graadanciënniteit op B-niveau of minstens 4 jaar 
graadanciënniteit op C4-C5-niveau en minstens 6 jaar dienstanciënniteit bij de stad en OCMW 
Kortrijk  
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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 masterdiploma maar wel minstens 
eerste ervaring hebben in projectleiding 
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, op woensdag 2 september 2020 en krijgen de tijd tot en 

met maandag 7 september om 23u59 om de case, via mail, terug te sturen. 
▪ De kandidaten die de case indienden worden uitgenodigd voor de uitgebreide 

mondelinge proef 
 

o Uitgebreide mondelinge proef: 
▪ Timing: 15 september 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. 
 
 

Aanbod 
 

o Een contract van onbepaalde duur op A1a-A3a-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 

 
 

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

