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PROJECTLEIDER VASTGOED (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 Vastgoed  

Directie:  Ruimte 

Team:   Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid – Vastgoed en Stadsontwikkeling 

Loonschaal:  A1-A3 

Rapporteert aan: Teamverantwoordelijke Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid 

 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Het team Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid is een team van om en bij de 40 medewerkers en 

valt in het organogram onder de directie Ruimte. Het team bestaat uit 3 subteams, waarvan ‘Vastgoed 

en Stadsontwikkeling’ er eentje is.  

 

WAT IS DE MISSIE VAN TEAM VASTGOED? 

Het team staat in voor alle vastgoedtransacties voor het patrimonium van de stad. Dit omvat zowel de 

aan-/ verkoop transacties als de exploitatie van het patrimonium voor externe organisaties.  

Je bent het eerste aanspreekpunt voor de gebruikers en neemt die taak op op een klantgerichte, 

wettelijk conforme, efficiënte, professionele, integrale en creatieve manier. 

 

WAT IS HET DOEL VAN DE FUNCTIE? 

Als projectleider Vastgoed leid je de vastgoedprojecten van Groep Kortrijk. Dit voor een grote range van 

project; zowel aankoop/verkoop, eigenontwikkeling of verkoopdossier met voorwaarden. Je geeft 

samen met de vastgoedcoördinator uitvoering aan het vastgoedbeleid van de stad. Je maakt 

haalbaarheidsstudies en je bewaakt de inhoudelijke en financiële doelstellingen van je projecten. Je 

staat mee in voor de onderhandelingen voor de verwerving of verkoop van gronden en gebouwen. Je 

brengt vraag en aanbod in beeld en je koppelt de juiste eigenaar of gebruiker aan de juiste site. Ook 
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het vinden van oplossingen voor gronden of gebouwen in afwachting van een definitieve herbestemming 

behoort tot je opdracht. Je stuurt de (her)ontwikkeling van verworven of te verwerven gronden en 

gebouwen aan en je beheert zo een deel van de vastgoedportefeuille van de stad en het OCMW. Voor 

je opdrachten werk je samen met andere experten binnen en buiten de organisatie. 

 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN? 

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

• 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.  

• Je stelt een gedragen projectdefinitie op met oog voor het gewenste programma, alle ambities 
en kwaliteit en duurzaamheid. Je bewaakt de scope gedurende het hele traject en stuurt deze 

in overleg bij waar nodig. 

• Je maakt het volledige projectplan op Je volgt dit op en stuurt bij volgens de noden van je 

project. Je bewaakt de kwaliteit in elke fase van je project. 

• Je werkt een financieel plan uit binnen de budgettaire krijtlijnen.  

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

zo de processen te optimaliseren.  

• Je bent het aanspreekpunt voor de verschillende partners van het project.  

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

van de projecten 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 hebt een achtergrond in vastgoed, ontwikkeling of ontwerpen. Ervaring in vastgoedrekenen 

of technische kennis van de bouwsector vormen een meerwaarde. 

 

WELKE COMPETENTIES METEN WE? 

Resultaatsgerichtheid 

Je werkt doelgericht, voor jezelf en voor de anderen binnen het team. Je gaat op zoek naar de meest 

optimale werkmethoden. Je legt de lat hoog en je stelt jezelf uitdagende maar haalbare doelen. In 

functie van de doelstellingen slaag je erin om het proces bij de steunen en anderen te ondersteunen.  

 
Overtuigingskracht 

Je overtuigt anderen van je mening, idee, aanpak en visie door de inhoud en stijl van je argumentatie 
en zet anderen hierdoor aan tot actie. Je argumenten zijn kwalitatief en kwantitatief en logisch 
gestructureerd. Je breng je eigen standpunten op een enthousiaste manier over en maat zo een 
sterke en positieve indruk op anderen.  

 
Zelfstandig werken 

Je plant taken voor jezelf en voor anderen indien afgesproken. Je vraagt rapportering en volgt de 
uitvoering van de taken op. Waar nodig stuur je de planning bij en corrigeer je fouten en 
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onnauwkeuringheden. Je denkt actie mee om procedures te verbeteren. Je werkt zelf doordacht en 
systematisch en hebt hierbij een voorbeeldfunctie. 

 
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 slaagt er in vlot contacten te leggen en 

deze ook te onderhouden. Je maakt duidelijke afspraken met de collega’s over 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. Je nodigt anderen uit om 

deel te nemen aan overleg. 

 

Klantgerichtheid 

Je denkt actief mee, speelt in op de vragen en wensen van de (interne en externe)  klant en volgt ze 

op. Je toetst je dienstverlening af aan de vooropgestelde kwaliteitsnormen binnen de dienst en je gaat 

kritisch na op welke punten de eigen dienstverlening kan verbeterd worden. Je formuleert concrete 

voorstellen om de dienstverlening te verbeteren. Je neemt je rol van aanspreekpunt voor de klant op 

je en je communiceert op een transparante wijze met de klant. 

 
Communicatie 

Je brengt je boodschappen helder, volledig en kernachtig over. Je sluit de boodschap aan op de 

behoeften van toehoorders en gaat in op reacties en je bouwt overleg in. Je weerlegt de mening of 

bezwaren van anderen door middel van argumenten. Je slaagt er in om uiteenlopende visies, 

behoeften en standpunten samen te brengen.  

 
Kwaliteitsvol werken 

Je onderneemt acties om de kwaliteit van het werk te verbeteren. Je signaleert en bespreekt zaken 

die niet beantwoorden aan de afgesproken kwaliteit en je waakt mee over de kwaliteit van alle 

diensten en producten binnen het team of de dienst. Je probeert andere of vernieuwende werkwijzen 

uit om de kwaliteit te verbeteren en je gaat na of de tussentijdse resultaten overeenstemmen met de 

verwachtingen. 

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat? 

• Je bent in het bezit van een masterdiploma in een voor de functie relevante studie, bvb. 

postgraduaat vastgoedkunde, ingenieurswetenschappen, architectuur, 

handelswetenschappen, industriële wetenschappen. 

• Je bent in het bezit van een ander masterdiploma dan een voor de functie relevante studie, 

maar heb wel min. 2 jaar relevante beroepservaring in het leiden, adviseren en/of coördineren 

van projecten met oog op realisatie van gebouwen of transacties vastgoed (vastgoedmakelaar 

of gelijkwaardig). 

• Je bent niet in het bezit van een masterdiploma maar je hebt wel min. 2 jaar relevante 

beroepservaring in het leiden, adviseren en/of coördineren van projecten met oof op realisatie 

van gebouwen of transacties vastgoed (vastgoedmakelaar of gelijkwaardig) en je slaagt voor 

een niveau- en capaciteitstest. 
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Ben je een interne kandidaat? 

• Je bent een medewerker van stad/OCMW met min.1 jaar graadanciënniteit op A-

niveau (interne en externe personeelsmobiliteit).  

• Je ben een medewerker van stad/OCMW met min. 4 jaar graadanciënniteit op B-niveau of met 

min. 4 jaar graadanciënniteit op C4-C5-niveau en min. 6 jaar dienstanciënniteit (bevordering).  
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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. Kandidaten die niet over het gevraagde diploma beschikken, ontvangen een 

niveau-en capaciteitstest per mail.  

 
Deel 1 

Thuisopdracht.  

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

Timing (onder voorbehoud): Je ontvangt de thuisopdracht op woensdag 3 februari 2021 per mail. 

Indien kan tot en met zondag 7 februari 2021 om 23u59.  

Deel 2 

Mondelinge Proef. 

Het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden is  60/100. 

Timing (onder voorbehoud): De mondelinge proef gaat door in het Administratief Stadhuis op 

woensdag 17 februari 2021, na afspraak.  

 

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. 



 

7 
INFOBUNDEL | PROJECTLEIDER VASTGOED 
 

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lies Decock, de selectieverantwoordelijke voor 

deze procedure via vacatures@kortrijk.be of 056 27 85 73. 

 

mailto:vacature@kortrijk.be

