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TIJDELIJK PROJECTLEIDER TOPSPORT EN 

SPORTEVENTS (B1-B3) (tijdelijk tot 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, armoedebestrijding, 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 Kortrijk 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. 
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Het organogram 
 

 

 

 

De missie van team Sport 
 

Kortrijk was in 2018 Europese Sportstad, we bouwen verder op dit elan. We willen alle Kortrijkzanen 
aan het sporten, bewegen krijgen en zorgen ook voor nodige ondersteuning voor de vele clubs en 
initiatieven binnen de Stad. 
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Functiegegevens 
 

Functiebenaming: Projectleider Topsport en Sportevents 

Cluster:  Vrije Tijd 

Team:   Sport 

Loonschaal:  B1-B3 

Rapporteert aan: Teamverantwoordelijke Sport 

 

Doel van de functie 
 

Stad Kortrijk heeft de ambitie om een topploeg op het hoogste niveau te hebben in zeker vijf 

ploegsporten. Om deze ambitie waar te maken en om een sterke cohesie te ontwikkelen tussen alle 

Kortrijkse (sub)topclubs, werd een topsportplatform gelanceerd. De projectleider zorgt voor het 

beheer en de verdere uitbouw van dit platform.  

Daarnaast hebben (top)sportevents een grote impact op de uitstraling en de citymarketing van Stad 

Kortrijk. Door sportevents te organiseren en faciliteren genereer je niet altijd op economisch vlak een 

grote directe return (door overnachtingen en stadsbezoeken van supporters), maar deze 

sportinitiatieven stralen ook af op de inwoners van Stad Kortrijk in de vorm van fierheid, 

gemeenschapsgevoel en een hogere sportparticipatie.  

Om dit project maximale slaagkansen te geven, is een professionele ondersteuning noodzakelijk en 

gaan we over tot de aanstelling van een Projectleider Topsport en Sportevents.   

 

Verantwoordelijkheden 
 

• Je staat in voor het voorbereiden en het uitvoeren van het topsportbeleid van Stad Kortrijk. Je 

vertaalt de visie van het topsportplatform (Spurs Alliantie) in een strategische planning en in 

operationele objectieven.  

• Je bouwt een netwerk op met verschillende actoren in het werkveld (oa. Federaties zoals 

Sport Vlaanderen, lokale clubs, sportbonden, het lokaal bestuur). Je bent in staat om met 

verschillende stakeholders samen te werken en te communiceren.  

• Je hebt een visie op topsportbeleid en inzicht in de verschillende aspecten die sport op een 
hoog competitieniveau beïnvloeden. Je kan deze visie op een goede manier overbrengen naar 

anderen.  

• Je coördineert oa. overlegmomenten tussen topsportclubs en schoolprojecten in het kader van 

ledenwerving.  

• Je faciliteert sportevents en bent de spilfiguur in de communicatie tussen de (inter)nationale 

organisator en de betrokken diensten van Stad Kortrijk. 

• Je organiseert een jaarlijks sportevenement (‘Spurs Event’).  
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Competenties  
 

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 activiteiten of projecten op een logische, inzichtelijke en efficiënte wijze 

• Je maakt concrete (deel)doelstellingen op en koppelt hier een timing aan.  
 

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

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

• Je houdt de vinger aan de pols en toetst regelmatig af of werkwijzen voldoen en past ze tijdig 
aan. Je stimuleert anderen om dit ook te doen. 

 

Klantgerichtheid 
Gedreven zijn om de klant te helpen. 

• Je neemt je rol van aanspreekpunt voor de klant op je. 

 

Resultaatgericht 
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 ziet welke acties er moeten ondernomen worden om resultaten te bereiken. 

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

 

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

• Je voorziet een actieplan met benodigde mensen, middelen en budgetten. 

• Je volgt de uitvoering van de taken op en stuurt de planning bij indien nodig. 

 

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

• Je brengt je boodschappen helder, volledig en kernachtig over. 

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

• Je brengt uiteenlopende visies, behoeften en standpunten samen. 

 

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

• Je waakt mee over de kwaliteit van alle diensten en producten binnen het team of de dienst. 
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• Je probeert andere of vernieuwende werkwijzen uit om de kwaliteit te verbeteren. 

• Je gaat na of de tussentijdse resultaten overeenstemmen met de verwachtingen. 

 

Toelatingsvoorwaarden 
 

• Werving: 
o Een bachelordiploma, bij voorkeur in een richting die een link heeft met de sportsec-

tor. 

o Geen bachelordiploma, maar minimaal 1 jaar aantoonbare relevante beroepservaring 
in een projectmatige functie en slagen voor een niveau-en capaciteitstest.  

• Interne en externe personeelsmobiliteit: 

o De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau bij de stad of 
het OCMW. 

• Bevordering en bevordering via externe personeelsmobiliteit: 

o De medewerker heeft minstens 4 jaar graadanciënniteit op C-niveau of minstens 4 

jaar graadanciënniteit op C4/5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit  bij de stad of het 
OCMW. 

 

Selectieprocedure 
 

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

Capaciteitstest voor externe kandidaten zonder bachelordiploma. 

• Timing: eind oktober 2020 

• Eliminerend  

 

Deel 2 
Thuisopdracht / Case 

• Timing: week van 2 november – exacte timing nog te bepalen.  

• Eliminerend – Minimumscore 60/100  

Enkel de 14 geslaagde kandidaten met de hoogste score worden uitgenodigd voor de 

volgende selectieronde.  

 

Deel 3 
Uitgebreide mondelinge proef 

• Timing : nog te bepalen (vermoedelijk zal de mondelinge proef ingepland worden in de week 
van 16 november 2020) 

• Eliminerend – Minimumscore 60/100 
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Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in een (eventuele) bevorderings- of wervingsreserve 

voor de functie van projectleider topsport en sportevents die minstens 2 jaar geldig is. 

 

Aanbod 
  

• Een contract van bepaalde duur op B-niveau 

• Maaltijdcheques van 7 euro 

• Een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen 

• Gratis aansluiting bij GSD-V 

• Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer 

• Fietsvergoeding van 0,24 euro/km 

• Eindejaarspremie 

• Groepsverzekering (tweede pensioenpijler) 

• Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster 

• Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk 

• Naast anciënniteit vanuit 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 

• Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen 

 

Meer info 
 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke voor deze procedure 

via vacatures@kortrijk.be. 

 

mailto:vacature@kortrijk.be

