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ASSISTENT PROJECTLEIDER GEBOUWEN (B1-B3) 
 

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: Assistent Projecteleider  

Directie:    Ruimte 

Team:   Gebouwen  

Loonschaal:  B1-B3 

Rapporteert aan:   Teamverantwoordelijke gebouwen 

 

In welk team kom je terecht? 

Je bent actief binnen het team gebouwen. In het organogram vind je het team terug onder de directie Ruimte. 
Team gebouwen telt ca. 40 medewerkers en staat in voor het duurzaam ontwikkelen en beheren van het stedelijk 
patrimonium. Dit betekent zowel het bouwen en verbouwen als het onderhoud en beheer van de verschillende 
stads- en OCMW - gebouwen.  

Het patrimonium in Kortrijk bestaat uit 450 gebouwen die uiteenlopende variëren in schaal en complexiteit. Het 
gaat over sportgebouwen, culturele infrastructuur, jeugdlokalen, Woonzorgcentra, woningen en flatgebouwen, 
werkplaatsen, kantoorgebouwen, bergingen en opslagplaatsen. 

Je komt terecht in het subteam ‘projecten’ waar in een team van 6 projectleiders een portfolio van nieuwe 
gebouwen, renovaties, restauraties als project tot realisatie gebracht wordt. De leidraad hiervoor is het 
meerjarenplan voor de investeringen zoals opgenomen in het bestuursakkoord ‘Beste Stad van Vlaanderen’ 
(BSV).  

We realiseren deze bouwprojecten in zeer nauw en intens overleg met de betrokken diensten waarvoor het 
nieuwe project gerealiseerd wordt. 

 

Wat is de missie van team Gebouwen? 

De kerntaken van het team gebouwen zijn  

1. Realiseren van nieuwbouw, verbouw en renovatieprojecten 

2. Structureel onderhoud patrimonium 

3. Dagelijks operationeel beheer en onderhoud van de gebouwen 

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

 

Wat is het doel van de functie? 

Als Assistent Projectleider Gebouwen ondersteun je (gelijktijdig) verschillende projectmanagers en 
verschillende projecten van A tot Z, zowel in studie-als uitvoeringsfase. Je beheert  samen  met  de  
projectmanager het  projectdossier,  volgt  het  op  en  treft  voorbereidende  taken (opmetingen doen, 
inventaris opmaken, enz.).  

Anderzijds werk je zelfstandig aan een aantal deelaspecten van het project en breng je die tot een goed einde.  
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Verder heb je ook contact met de klant en de leveranciers van het project en word je omringd door een sterk 
team. 

 

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? 

Je neemt, onder aansturen van de projectmanagers, diverse taken op bij de voorbereiding en uitvoering van 
bouw- of verbouwingsprojecten met als doel de projectverantwoordelijke, de klant en andere betrokkenen 
duidelijke informatie, kwalitatieve diensten en/of producten af te leveren binnen de vooropgestelde tijdspanne. 
Hierbij heb je steeds oog voor de vooropgestelde kwaliteitsnormen en de procedures.  

• Je staat in voor de inhoudelijke voorbereiding van (deelopdracht van) de werkzaamheden, je plant en 
organiseert de werkzaamheden op een efficiënte manier. (vb. Opstellen van een werkplan,  uitvoeren 
van een behoefteanalyse, voorbereidend studie- en opzoekwerk, offertes en calculaties (laten) 
opstellen, bewaken van contractuele afspraken, …)  

• Binnen jouw eigen specialisatie ga je over tot de uitvoering van diverse taken met als doen een vlotte 

en tijdige afhandeling van de opdracht te realiseren (vb. Verwerken van data, nazicht ter plaatse, 

uitvoering van metingen, actualiseren van plannen, opmaak- en opvolging van subsidiedossiers, …)  

• Je rapporteert over de eigen werkzaamheden en resultaten met als doel de leidinggevende/het 

team/zichzelf in staat te stellen het resultaat met de kwaliteitsnormen te vergelijken en indien nodig 

bij te sturen (vb. opmaken van een logboek, signaleren van risico’s, agendabeheer, beheren en 

ondersteunen van bijeenkomsten van het projectteam 

• Je inventariseert, verzamelt en analyseert data voor het specifieke project met als doel steeds over 
bruikbare gegevens te beschikken in functie van rapportage, het nemen van beslissingen en de 
nacalculatie van het project. 

• Je verleent informatie over producten, diensten, systemen of procedures met als doel er voor te 
zorgen dat de (interne of externe) klant inzicht heeft in het gebruik en de mogelijkheden ervan (vb. 
beantwoorden van vragen, deelname aan vergaderingen, communicatie met interne en externe 
experten, ..) 

• Je volgt de nieuwste ontwikkelingen in je vakdomein op de voet met als doel deze nieuwe evoluties in 
de eigen werking te integreren en de kwaliteit voortdurend te verbeteren.  

• Je neemt zelfstandig kleinere deelprojecten op binnen een groter project (vb. afbraak, sanering, 

archeologie, …) met als doel bij te dragen aan de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen. 

• Je verplaatst je naar het terrein om de naleving van de wetgeving, regelgeving, voorschriften of 

normen te controleren met als doel dwalingen op te sporten en eventuele correctieve acties te (laten) 

ondernemen (vb. controle van uitgevoerde werken, melding van overtredingen aan de projectleider, 

controles op naleving van de bepalingen in het bestek, …)  

 

Welke competenties meten we? 

Resultaatsgerichtheid  

Je zoekt naar de meest optimale werkmethoden en je stuurt regelmatig je proces bij om de doelstellingen te 
behalen. Je ondersteunt anderen en neemt tijdig de juiste beslissing binnen de grenzen van je bevoegdheid. Je 
brengt bij tijdsdruk prioriteiten aan en blijft doelgericht werken. 
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Plannen en Organiseren  

Je bewaart het overzicht over de gehele opdracht en verliest prioriteiten niet uit het oog. Je bent goed in het 
opstellen van een plan van aanpak: je kan concrete (deel)doelstellingen benoemen en hier een timing en 
koppelen en dit op een logische en efficiënte manier.  

Zelfstandig Werken  

Je volgt de uitvoering van de taken op en je stuurt de planning bij indien nodig. Je rapporteert fouten en 

nauwkeurigheden en corrigeert waar mogelijk. Je neemt zelfstandig kleinere deelprojecten op met als doel bij 

te dragen aan de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen. Je denkt actief mee om procedures te 

verbeteren of te veranderen indien nodig. 

Samenwerken  

Je overlegt met de collega’s en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Je deelt relevante 
informatie en ervaringen met de projectleider en collega’s. Je maakt duidelijke afspraken met de collega’s om-
trent de uitvoering en opvolging van je opdrachten. 

 

Klantgerichtheid  

Je denkt actief mee, speelt in op de vragen en wensen van de klant en volgt ze op. Je licht de klant correct in 
over alle zaken waar hij belang bij heeft en je zoekt een antwoord op iedere vraag of verwijst door naar de 
juiste persoon. Je streeft naar klantentevredenheid en onderneemt acties om klantgerichter te werken. Je 
communiceert op een transparante wijze met de klant. 

Communicatie  

Je legt vlot contacten en je gaat steeds op zoek naar gemeenschappelijke belangen. Je brengt je boodschappen 
helder, volledig en kernachtig over en slaagt er in de boodschap van de ander samen te vatten.  

 

Kwaliteitsvol Werken  

Je voert je eigen taken kwaliteitsvol uit en je signaleert en bespreekt zaken (vb. op de werven) die niet beant-
woorden aan de afgesproken kwaliteit. Je gaat na of de tussentijdse resultaten overeenstemmen met de ver-
wachtingen en je optimaliseert de gemaakte afspraken waardoor eenzelfde kwaliteit behaald wordt op een 
manier die gemakkelijker en/ of goedkoper is. 

 

Adviesverlening  

Je geeft gericht technisch advies op basis van eigen expertise en ervaring. Je volgt de nieuwste ontwikkelingen 
in je vakdomein op de voet met als doel deze nieuwe evoluties in de eigen werking te integreren en de 
kwaliteit voortdurend te verbeteren. Je geeft steeds inhoudelijk correct acties, op maat van de vraag. Je brengt 
een advies zowel mondeling als schriftelijk begrijpelijk en gestructureerd over. 

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 

Ben je een externe kandidaat? 

• Je bent in het bezit van een bachelordiploma bouwkunde of toegepaste architectuur. 

• OF je bent in het bezit van een ander bachelordiploma of een diploma dat toegang geeft tot ni-
veau B en minstens 1 jaar relevante en aantoonbare ervaring met projectbeheer in de 

(ge)bouwsector.  
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• OF je hebt geen bachelordiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B, maar minstens 

1 jaar relevante en aantoonbare ervaring met projectbeheer in de (ge)bouwsector én slagen 
voor een niveau- en capaciteitstest.  

Ben je een interne kandidaat? 

• Je hebt minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau bij de stad of het OCMW (interne en 

en externe personeelsmobiliteit).  

• Je hebt minstens 4 jaar graadanciënniteit op C-niveau of minstens 4 jaar graadanciënniteit op 
D4/5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit  bij de stad of het OCMW (bevordering).  

 

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 de kandidaten die niet in het bezit zijn van een diploma gekoppeld aan de graad  
Resultaat : geslaagd/niet geslaagd 
 
Timing: begin mei 2021 

 

Deel 1 

Thuisopdracht. Een werkgerelateerde case wordt uitgestuurd op woensdag 5 mei 2021 en kan ingediend 
worden tot en met zondag 9 mei 2021. De thuisopdracht wordt anoniem beoordeeld.  

Kandidaten dienen minstens 60/100 te behalen om uitgenodigd te worden voor deel 2. 

Timing: 5 tot 9 mei 2021 (onder voorbehoud) 

 

Deel 2 

Mondelinge proef. Presentatie thuisopdracht, toetsing van de competentievereisten, kandidaat wordt 
bevraagd rond zijn inzicht in de job, kennis, zijn ervaring, persoonlijkheid en motivatie. 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 dienen minstens 60/100 te behalen om als geslaagd beschouwd te worden voor deze 
selectieprocedure.  

Timing: 25 en/of 26 mei 2021 (onder voorbehoud)  

 

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 
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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 B-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. 

 

Wat verwachten we van jou? 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs (B). 

• Je kan je vlot verplaatsen naar de verschillende gebouwen, werven, …  

• Je hebt een goede kennis van bouwen in al zijn aspecten (nieuwbouw, renovatie, architectuur, 
ontwerp, materialen, inrichting, duurzaamheid, …). Ervaring met projectmanagement is een pluspunt.  

• Je bent een vlotte PC-gebruiker: Office 365, Checklists, basiskennis Autocad. Gevorderde kennis van 
Autocod en/of kennis van 3D-visualisatie (vb. Sketchup) is een pluspunt.  

• Kennis van de wetgeving rond overheidsopdrachten is een pluspunt.  

 

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:vacatures@kortrijk.be

