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Tijdelijke voltijdse functie Publiekswerker “Paradise” (B1-B3) 

Periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 
  
 

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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Functiegegevens 
 
Functiebenaming: Publiekswerker Paradise 
Cluster:   Vrije Tijd 
Team:   Musea en Tentoonstellingen 
Loonschaal:  B1-B3 
Rapporteert aan:  Teamverantwoordelijke Musea en Tentoonstellingen – Curatoren 
Contract:   Bepaalde duur – periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 
 
 

Doel van de functie 
 
PARADISE Kortrijk 21 is een stadsfestival met hedendaagse kunst, op diverse binnen- en buitenlocaties in 
Kortrijk. Het gaat om een interactief kunstproject in de publieke ruimte. Net als het vorige stadsfestival ‘PLAY – 
KORTRIJK’ in 2018, zal het een parcours creëren voor burgers en bezoekers doorheen de hele stad, inclusief 
binnen- en buiteninstallaties en -tentoonstellingslocaties.  
PARADISE wil onze relatie met de wereld waarin we leven gaan bekijken vanuit een utopische visie. Hoe bouwen 
we aan een betere wereld? We dromen allemaal van een paradijselijk leven, maar hoe bekomen we dit? Wat 
betekent dit voor ieder van ons? Hedendaagse kunstenaars zullen deze vraag ontleden vanuit een sociaal, 
ecologisch, architecturaal of technologisch standpunt.  
PARADISE belicht via creatieve ingrepen het potentieel van stedelijke metamorfosen. PARADISE Kortrijk 21 wordt 
voorzien van 19 juni 2021 tot en met 25 oktober 2021. 

Als publiekswerker bouw je de publieks- en educatieve werking van PARADISE uit. Je werkt samen met 
organisaties en je programmeert activiteiten die het publiek begeleiden. 
 
 

Verantwoordelijkheden 
 

• Je ontwikkelt en coördineert publieksprojecten op maat van de verschillende doelgroepen en werkt 
hiervoor samen met de curatoren, de productieleider en de communicatieverantwoordelijke.   

• Je brengt de inhoud van de tentoonstelling over naar een zo breed mogelijk publiek.  

• Je zoekt hiertoe interessante partnerships met organisaties, scholen en kunstenaars.  

• Je gaat actief op zoek naar nieuwe doelgroepen, je zoekt naar samenwerkingen over de grenzen van 
genres, disciplines en sectoren heen.  

• Je maakt een duidelijke begroting voor elk project en helpt proactief zoeken naar inkomsten via subsi-
dies, sponsoring of coproducties met partners.  

• Je bent verantwoordelijk voor de exploitatie van de tentoonstelling en stuurt het team jobstudenten, 
vrijwilligers en mediatoren aan. Je wordt hierbij bijgestaan door een logistiek medewerker.   

• Je streeft ernaar om binnen het project PARADISE verschillende gemeenschappen en doelgroepen over 
generaties en sociale lagen heen maximaal te laten participeren.  

• Je geeft input voor het ontwikkelen van een programmatie en waakt steeds mee over een participa-
tieve reflex binnen de gehele werking van Musea Kortrijk.  
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Kenniscompetenties  
 

• Je hebt voeling met de culturele sector en je hebt kennis van en toont interesse voor hedendaagse 
kunst 

• Je bent vertrouwd met de werking en de kerntaken van een museum in het algemeen   

• Je kent de functie en de betekenis van musea voor een doelgroep, erfgoedgemeenschap, …   

• Je hebt inzicht in de kwaliteitskenmerken van (participatieve) erfgoedtrajecten en –pro-
jecten.   

• Je hebt inzicht in de verschillende vormen van participatie en weet die in de praktijk om te 
zetten, te evalueren en bij te sturen.  

• Je hebt affiniteit met musea en beeldende kunst.  

• Je hebt een creatief brein en slaagt erin om soms complexe inhouden over te brengen naar 
een breed publiek en speciale doelgroepen.   

• Je hebt ervaring in het werken met verschillende doelgroepen.  

 
  

 

Competenties Kortrijk 
 

Klantgerichtheid – Gedreven zijn om de klant te helpen 

Je werkt proactief en structureel aan een klantgerichte dienstverlening en stimuleert anderen om klantgericht te 
werken 

• Je anticipeert op zaken in functie van een optimale dienstverlening of werking van de organisatie 

• Je anticipeert op de behoeften van klanten en stimuleert anderen dit ook te doen. 

• Je voorziet in een actieve begeleide doorverwijzing van klanten naar het juiste aanbod of naar de juiste 
collega. 

 
 
Samenwerken – Gedreven zijn om doelen van het team te bereiken 
Je werkt op eigen initiatief dagelijks met je collega’s in het team samen, bouwt actief mee aan een goede 
groepssfeer en stimuleert anderen tot samenwerken. 

• Je overlegt met de collega’s en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen. 

• Je maakt duidelijke afspraken met de collega’s omtrent de uitvoering en opvolging van je opdrachten. 

• Je deelt relevante informatie en ervaringen met collega’s waarmee je samenwerkt. 
 

 

Communicatie – Gedreven zijn om zowel informatie over te brengen en te ontvangen 
Je kan een boodschap structureren, je communicatie aanpassen aan de doelgroep en situatie en kan 
communiceren in twee richtingen. 

• Je legt vlot contacten met verschillende mensen (achtergrond, eigenheid…). 

• Je ondersteunt de boodschap door middel van aangepast non-verbaal gedrag en intonatie. 
• Je hanteert argumenten die zoveel mogelijk aansluiten bij de belangen van de ander 

 
 

Innovatie en creativiteit – Gedreven zijn om te verbeteren en vernieuwen 
Je komt zelf met alternatieve ideeën, werkwijzen en oplossingen voor de dag 

• Je kijkt naar zaken vanuit verschillende invalshoeken en stelt alternatieven voor. 

• Je brainstormt over zoveel mogelijk ideeën, zonder je onmiddellijk te laten 

• Je brengt spontaan nieuwe ideeën, voorstellen en oplossingen naar voor 
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Resultaatsgerichtheid - Gedreven zijn om op tijd doelen te halen door oplossingsgericht de hiervoor 
nodige acties en initiatieven te nemen en zich hier ook verantwoordelijk voor voelen. 
Je werkt doelgericht, voor jezelf en voor de anderen binnen het team 

• Je maakt een goede afweging tussen de inspanning en het mogelijke resultaat. 

• Je legt de lat hoog en stelt jezelf uitdagende, maar haalbare doelen 

• Je neemt tijdig de juiste beslissing binnen de grenzen van je bevoegdheid. 
 
 
 
Plannen en organiseren - Gedreven zijn om op een effectieve wijze doelen en prioriteiten te bepalen in het eigen 
werk of dat van anderen en de daarvoor benodigde tijd, acties, middelen en mensen in te plannen en deze 
vervolgens doelmatig te organiseren om de gestelde doelen te bereiken. 
Je plant je opdrachten en taken op korte en middellange termijn in volgens de afgesproken prioriteiten, rekening 
houdend met de beschikbare tijd en middelen. 

• Je kan oplossingen bedenken voor kleine ongeregeldheden in je dagelijkse werking 
• Je geeft tijdig aan wanneer de planning in het gedrang komt 

• Je behoudt het overzicht van je lopende taken en opdrachten. 
 
 
Zelfstandig werken - Gedreven zijn om optimaal en zonder toezicht of controle te werken. 
Je voert je eigen taken zelfstandig uit. 

• Je past je werkwijze vlot aan nieuwe voorschriften en procedures. 

• Je werkt de eigen taken tijdig en volledig af. 

• Je stuurt bij indien er fouten optreden of bij wijzigende omstandigheden. 
 
 

 

Toelatingsvoorwaarden 
 
Interne en externe personeelsmobiliteit (medewerkers stad en OCMW Kortrijk): 

• 12 maand niveau-anciënniteit op B-niveau  
 

Werving:  

• Bachelordiploma of een graduaatsdiploma van voor 2005 en kennis van hedendaagse kunst 
 

 

Selectieprocedure  
 
 

• Werving en interne en externe personeelsmobiliteit (medewerkers stad en OCMW Kortrijk)  
o Deel 1: Screening van de CV’s op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden 
o Deel 2: Schriftelijke proef (online thuisopdracht) - Kandidaten krijgen op 18 augustus 2020 de 

thuisopdracht, via mail, doorgestuurd en krijgen tijd tot en met zondag 23 augustus 2020 om 
23u59 om ons de case terug te bezorgen via mail. 
De kandidaten moeten min. 60/100 behalen op toegelaten te worden tot de uitgebreide mon-
delinge proef (eliminerend) 

o Deel 3: Uitgebreide mondelinge proef – Vooropgestelde data 27 augustus 2020 en/of 28 au-
gustus 2020 (Onder voorbehoud van wijzigingen) 

▪ Toelichting thuisopdracht 
▪ Motivatie 
▪ Toetsing van de competentievereisten en de kennis van de hedendaagse kunst 
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▪ 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 

Kandidaten moeten min. 60/100 behalen om als geslaagd beschouwd te worden bij de afslui-
ting van de selectieprocedure. 
 

 

Wervingsreserve 
 
De geslaagde kandidaten worden opgenomen in de wervingsreserve van “Publiekswerker Paradise” (B1-B3) 
 
 

Meer info 
 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke voor deze vacature: 

• Lut Vanderbeken : lut.vanderbeken@kortrijk.be of 0478 50 24 45 

 

mailto:lut.vanderbeken@kortrijk.be

