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PROJECTLEIDER ENERGIE (A1-A3) 
 

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 dankzij snelle 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. En dat weerspiegelt zich in onze 

waarden.  

 

WAARDEN 

Divers - Ondernemend - Open – Samen. 

 

 

HET ORGANOGRAM 
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FUNCTIEGEGEVENS 

Functiebenaming:   Projectleider Energie    

Directie:    Ruimte    

Team:     Gebouwen     

Loonschaal:    A1-A3    

Rapporteert aan:  Teamverantwoordelijke 

 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Het team Gebouwen maakt deel uit van de directie Ruimte.   

 

Het team bestaat uit 40 medewerkers die samen instaan voor het duurzaam ontwikkelen en beheren 
van het stedelijk patrimonium. Dit betekent zowel het bouwen en verbouwen als het onder-

houd en beheer van de verschillende stads- en OCMW - gebouwen.  
 

Dit gebeurt op een klantgerichte, wettelijk conforme, efficiënte, professionele, integrale en creatieve 
manier.  

 

DOEL VAN DE FUNCTIE 

De Stad Kortrijk heeft zich de laatste jaren hard ingezet om te verjongen en steeds harder te gaan 

bruisen. We zijn een stad geworden die leeft, innoveert en vernieuwt. Maar net als iedereen staat ook 

de Stad Kortrijk voor grote uitdagingen om de klimaatdoelstellingen te halen. Kortrijk heeft in het 

verleden al erg grote inspanningen geleverd, bijvoorbeeld met (bijna) energie neutrale gebouwen 

zoals WZC De Zon, het Erfgoeddepot, Depart, Hangaar K en recreatie domein Lago die het 

vernieuwende en bruisende karakter van de Stad onderstrepen.  

Om de ambities van Stad Kortrijk als energie neutrale stad verder waar te maken, is Stad Kortrijk op 

zoek naar een projectleider energie. Kortrijk wil zijn energiestrategie verankeren en 

energiemanagement verder uitbouwen binnen de organisatie.  

  

VERANTWOORDELIJKHEDEN 

• Als projectleider energie ben je verantwoordelijk om de energiestrategie van Stad Kortrijk om 

te zetten naar acties en deze op te volgen en bij te sturen.   

• Binnen dit kader zal je in eerste instantie het energiemanagement van de Stad Kortrijk 

uitbouwen en professionaliseren voor het eigen patrimonium.  

• Daarnaast werk je ook actief mee aan een energiestrategie voor het grondgebied van stad 

Kortrijk.   

• Vanuit je passie voor energie en klimaat werk je actief mee aan de realisatie van een energie-

neutrale stad.  

• Je bent verantwoordelijk voor de monitoring en de analyse van het energieverbruik en de 

dataverwerking hieromtrent.  

• Je neemt initiatief voor het opzetten van samenwerkingen en overleg met verschillende 

stakeholders, zowel intern als extern.  

• Je hebt een neus voor innovatie en volgt de markt van de energietechnieken op de voet op.  
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WELKE COMPETENTIES METEN WE? 

Resultaatsgerichtheid 

Je stelt jezelf uitdagende maar haalbare doelen. Je werkt steeds naar de ambitieuze 

energiedoelstellingen toe en stuurt hiervoor regelmatig het proces. Je zoekt steeds naar de meest 

optimale werkmethode en je kan zelfstandig beslissingen nemen.  

Overtuigingskracht 

Je  maakt een positieve indruk op anderen en brengt enthousiast je eigen standpunt omtrent 
energiebeleid over. Je slaagt erin om collega’s en betrokken partijen met kwalitatieve en kwantitatieve 
argumenten van je visie te overtuigen én in beweging te zetten.  

Zelfstandig werken 

Je werkt zelf doordacht en systematisch. Je volgt de uitvoering van de taken op en stuurt de planning 
bij indien nodig. Je denkt steeds actief mee om procedures te verbeteren.  

Samenwerken 

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 legt gemakkelijk contacten en kan die 

ook onderhouden. Je slaagt erin om anderen te betrekken in overleg.  

Klantgerichtheid 

Je denkt actief mee, speelt in op de vragen en wensen van de verschillende stakeholders en volgt ze 

op. Je toetst je eigen dienstverlening af aan de vooropgestelde kwaliteitsnormen en je gaat ook 

kritisch na op welke punten je dienstverlening kan verbetert worden. Je neemt een duidelijke rol van 

aanspreekpunt op en weet op een transparante manier te communiceren.  

Communicatie 

Je slaagt erin om overleg in te bouwen en uiteenlopende standpunten samen te brengen. Je sluit je 
boodschap aan op de behoefte van de toehoorder en brengt die helder, volledig en kernachtig over.  

Kwaliteitsvol werken 

Je onderneemt acties om de kwaliteit van het werk te verbeteren. Je probeert andere of 

vernieuwende werkwijzen uit om de kwaliteit te verbeteren en je gaat na of de tussentijdse resultaten 

overeenstemmen met de verwachtingen. Je optimaliseert de eigen werkmethode, tijds- en 

middelenbesteding. 

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE VOLDOEN? 

Ben je een interne kandidaat? 

• Je hebt minstens 12 maand graadanciënniteit op A-niveau bij de stad of het OCMW (Interne 
en externe personeelsmobiliteit)  

• Je hebt minstens 4 jaar graadanciënniteit op B-niveau en 6 jaar dienstanciënniteit bij de stad 
of het OCMW (Bevordering en bevordering via externe personeelsmobiliteit) 

 

Ben je een externe kandidaat? 

• Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur in een richting die een link heeft met energie. 

• Je hebt geen masterdiploma, maar minimaal 2 jaar aantoonbare relevante beroepservaring 
binnen het domein energie en je slaagt voor een niveau-en capaciteitstest.  
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HOE VERLOOPT DE SELECTIEPROCEDURE?  

Screening CV 

Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze 

selectieprocedure. 

Capaciteitstest voor kandidaten die niet in het bezit zijn van het gevraagd diploma. Kandidaten die 

slagen voor de capaciteitstest worden uitgenodigd voor de selectieprocedure.  

 
Deel 1 

Thuisopdracht. Het minimale resultaat om door te stromen naar het tweede deel is 60/100. 

Timing (onder voorbehoud): De thuisopdracht wordt uitgestuurd op woensdag 23 november 2020. 

Indien kan tot en met 30 december 2020 om 23u59.  

 
Deel 2 

Mondelinge Proef. Het minimale resultaat om door te stromen naar het derde deel is 60/100. 

Timing: De mondelinge proef gaat onder voorbehoud door op 14/1/2021. 

 
Wervingsreserve (of bevorderingsreserve) 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig 

is, met mogelijkheid tot verlenging. Deze wervingsreserve wordt gebruikt om snel te kunnen inspelen 

op de nood aan personele inzet. We putten uit deze werfreserve voor tijdelijke invullingen (vervanging 

ziektes, zwangerschapsvervangingen…), maar evengoed voor permanente aanstellingen van 

onbepaalde duur. 

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?  

• Een contract van onbepaalde duur op A-niveau. 

• Maaltijdcheques van 7,00 euro. 

• Een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen. 

• Gratis aansluiting bij GSD-V. 

• Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 

• Fietsvergoeding. 

• 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 privésector of als zelfstandige meegerekend worden, met een 

maximum van 18 jaar. 

• Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 
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WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

• Bereid om te werken in een flexibel uurrooster 

• Vlot verplaatsbaar naar verschillende werkplekken (in Kortrijk) 

 

HEB JE VRAGEN? 

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

Lies Decock, op het nummer 056 27 85 73 of via vacatures@kortrijk.be. 

 

mailto:vacature@kortrijk.be

