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GELEGENHEIDSJOBSTUDENT TEAM 

ONDERNEMEN  
 

Functiegegevens 

 
Functiebenaming: Gelegenheidsjobstudent Team Ondernemen 

Cluster:  Ruimte 

Team:   Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid / Ondernemen 

Loonschaal:  NVT 

Rapporteert aan: Teamverantwoordelijke Ondernemen  

 

Doel van de functie 
 

Je bent verantwoordelijk voor de algemene projectondersteuning bij het Team Ondernemen.  

 

Verantwoordelijkheden 
 

• Je bent verantwoordelijk voor het op punt houden van de eigen databanken (vb. Topdesk, 

Bedrijvendatabank, Aanmeldingen aan het loket, Werkgeversprofielen en -contacten, 

Studenten per school (intern/extern), Passantentellingen en abonnementen). 

• Je staat in voor het opmaken van plaatselijke vaststellingen in functie van lopende projecten 

(vb. aftoetsen van leegstand, de toestand van leegstaande panden vaststellen en 

documenteren).  

• Je werkt mee aan gerichte acties en communicatie bij projecten (vb. jobbeurzen, studiedagen, 

…).  

• Je analyseert en archiveert gegevens.  

• Je volgt een bachelor- of masteropleiding 

• Je werkt vlot met alle Office-programma’s.  

• Het is een troef indien je in het bezit bent van een rijbewijs B.  

 

Competenties  
 

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 gaat ervoor om de taken af te werken binnen de afgesproken termijn. 
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• Je zoekt naar de meest optimale werkwijzen en -middelen om een goed resultaat te hebben. 

• Je geeft tijdig aan wanneer er knelpunten in het werk optreden. 

 

Klantgericht 
Gedreven zijn om de klant te helpen. 

• Je bent altijd vriendelijk. 

• Je draagt zorg voor je eigen voorkomen. 

• Je blijft beleefd en respectvol bij klachten/ vragen. 

 

Samenwerken 
Gedreven zijn om de doelen van het team te bereiken. 

• Je leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na. 

• Je gaat respectvol om met anderen en toont waardering voor ieders eigenheid en mening. 

• Je bent vriendelijk, loyaal en respectvol in de dagelijkse omgang met je collega’s. 

 

Communicatie 
Gedreven zijn om zowel  informatie over te brengen en te ontvangen. 

• Je hanteert een correct taalgebruik. 

• Je rapporteert gestructureerd en in een begrijpelijke taal. 

• Je kan het belangrijke van het onbelangrijke onderscheiden in je rapportering. 

 

Kwaliteitsvol werken  
Gedreven zijn om werk af te leveren dat voldoet aan de gevraagde normen. 

• Je voert het werk verzorgd en op een juiste manier uit. 

• Je voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen werk. 

• Je komt gemaakte afspraken altijd na. 

 

Zelfstandig werken  
Gedreven zijn om optimaal en zonder toezicht of controle te werken. 

• Je voert je taken op een zelfstandige manier uit. 

• Je controleert je eigen werk uitvoerig. 

• Je zoekt zelf naar oplossingen voor problemen. 

 


