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DIRECTEUR ZORG 
 

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:  DIRECTEUR ZORG  

Directie:    Zorg 

Team:    nvt 

Loonschaal:   A5a-A5b 

Rapporteert aan:   Algemeen Directeur 

 

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

De directeur Zorg is lid van het managementteam en staat aan het hoofd van de directie Zorg met 

een heel diverse, enthousiaste en getalenteerde groep van ongeveer 550 medewerkers die samen 

gaan voor de beste zorgverlening voor de klant. De teams binnen de directie Zorg zijn onder meer 

verantwoordelijke voor: 

• Opvang en verzorging voor 460 ouderen in 5 woonzorgcentra, verspreid over Groot-Kortrijk 

(Biezenheem; Bissegem, De Weister; Aalbeke, De Zon; Bellegem, Sint-Jozef; Kortrijk, Ter Melle; 
Heule) 

• Serviceflats/assistentiewoningen (Rietveld, Elfenberg, Ten Olme) 

• Dagverzorgingscentrum De Kolleblomme 

• Sociaal en omkaderd wonen voor senioren en medioren (40-plussers) met een speciale zorg- of 

ondersteuningsvraag 

• Baby-peuter en buitenschoolse kinderopvang, dienst voor gezinsopvang 

• Personenalarmsystemen 

• Zorg aan huis: maaltijdbedeling, poetsdienst en gezinszorg 

• Interne keukens 
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WAT IS DE MISSIE VAN DE DIRECTIE ZORG? 

De directie Zorg biedt en ontwikkelt hulp-, dienst- en zorgverlening aan op maat voor iedereen die in 

Kortrijk woont volgens nood en duurzaam in de tijd, met bijzondere aandacht voor mensen met minder 
welzijnskansen en ondersteunt zorgvragers om welzijn te beleven, ongeacht de leeftijd. Het zorgaanbod 

in Kortrijk werd samengebracht onder Zorg Kortrijk voor een efficiënt beheer van onze woonzorgcentra, 

assistentiewoningen, sociale woningen, kinderopvang, poetsdiensten, maaltijden aan huis,… 
   

We kiezen voor een klantgerichte aanpak en organiseren ons in functie hiervan. We streven naar de 
juiste inzet van middelen en medewerkers. We promoten bovendien een zorgzame samenleving waarin 

intra- en intergenerationele solidariteit, mantelzorg en vrijwilligerswerk een unieke centrale plaats krij-

gen.   
 

De directie Zorg ontwikkelt zijn voorzieningen en diensten steeds in relatie tot de omgeving (vraag- en 
aanbodzijde). Er wordt o.a. verder gewerkt aan de uitbouw en vernieuwing van onze publieke woon-

zorgcentra. In 2019 opende een gloednieuw woonzorgcampus De Zon in Bellegem en de plannen liggen 

klaar voor een nieuwbouw op de site van het huidige woonzorgcentum Sint-Jozef. Er komt een nieuwe 
zorgcampus met ook een dienstencentrum en kinderopvang. 

 
We houden rekening met alle soorten vragen, behoeften en noden op alle levensdomeinen door zelf de 

nodige voorzieningen te ontwikkelen of door naar de juiste instanties te verwijzen of via samenwerking 
nieuwe initiatieven te ontwikkelen. We ondersteunen onze zorgbehoevende inwoners met een aanbod 

op maat, zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast zorgen we als voortrekker 

voor een leeftijdsvriendelijk stadsbeleid waar we een plek geven aan mensen met dementie. 
 

We bevorderen de samenwerking en moedigen netwerking aan tussen alle actoren.   
Als een innovatieve organisatie bouwen we ten behoeve van de lokale gemeenschap mee aan vooruit-

strevende waardevolle zorgmodellen die personen kansen bieden om zich te versterken. We streven 

daarbij naar betaalbare toegankelijk zorg en dragen de verworven inzichten uit naar andere geënga-
geerde zorgverstrekkers.   

 

WAT IS HET DOEL VAN DE FUNCTIE? 

Kortrijk is een Stad met een rijk en innoverend aanbod binnen Zorg. Het zorgaanbod binnen Kortrijk is 

zeer divers en omvat naast 5 woonzorgcentra ook beschut en sociaal wonen, thuiszorg en kinderopvang. 
Samen met het stadsbestuur slaag je erin om met de meer dan 1800 collega’s van stad en OCMW van 

Kortrijk de Beste Stad van Vlaanderen te maken op vlak van Zorg voor elk van onze bijna 77.000 

inwoners door het uitbouwen van een kwaliteitsvol en innovatief zorgaanbod. 

Kortrijk bracht het zorgaanbod van het OCMW samen in Zorg Kortrijk voor een efficiënt beheer van onze 

woonzorgcentra, assistentiewoningen, sociale woningen, kinderopvang, poetsdienst, maaltijden aan 

huis,…. Zorg Kortrijk werkt verder aan de uitbouw en vernieuwing van ons stedelijk zorgaanbod. De 

plannen liggen klaar voor een nieuwbouw op de site van het huidige woonzorgcentrum Sint-Jozef 

(Condédreef). We maken onze woonzorgcentra nog participatiever zodat ouderen mee de inrichting en 

activiteiten bepalen. We zorgen voor een eigentijdse en creatieve communicatie over diezelfde 

woonzorgcentra. De dienst maaltijden aan huis breiden we uit gezien de groeiende vraag. Vanuit ons 

eigen aanbod kinderopvang dragen we bij aan het bereiken van de Kortrijk-norm van 60% (60 plaatsen 

voorschoolse kinderopvang per 100 kinderen). 

Kortrijk neemt een centrumfunctie op en zoekt naar partnerschappen regionaal bv via W13. W13 

verenigt 14 OCMW’s en het CAW Zuid-West-Vlaanderen en voert als regisseur een gezamenlijk sociaal, 

zorg- en welzijnsbeleid voor de regio  om de efficiëntie binnen de eigen organisatie(s) en de regio te 

verhogen. Onder de vleugels van W13 bouw je mee aan een sterke netwerking en samenwerking tussen 

de publieke zorgactoren in de regio. 
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Zorg kent ook veel private spelers met wie we goed willen samenwerken om het zorgaanbod nog te 

verbreden en te versterken.  De ambities in zorg zijn hoog, m.n. zorgen voor een vlotte toegang en 

aanbod op maat, zorgen voor een aangepast aanbod rekening houdende met maatschappelijke 

ontwikkelingen en trends die het zorglandschap beroeren (oa meer maatwerk en vraaggestuurd werken 

in zorg, meer extramuraal werken ipv intramuraal, samenwerking wijkgericht, samenwerking met de 

vrijetijdssector en andere sectoren, enz). Als directeur zorg bouw je een netwerk uit en onderhoud je 

klantrelaties. 

Je volgt met veel interesse de vele ontwikkelingen in het zorglandschap, maar hebt ook visie rond hoe 

de organisatie in Kortrijk flexibel zal kunnen inspelen op deze wijzigende omstandigheden en omgeving. 

Je gaat voor een stad waar iedereen meetelt, je werkt initiatieven op maat uit of voor specifieke 

doelgroepen. Je zet Kortrijk mee op de kaart voor wat zorg betreft.  

Je hebt inzicht in wat Kortrijk de voorbije jaren heeft ontwikkeld en hoe de stad zich hiermee sterk op 

de kaart heeft gezet. Je denkt na over hoe je de diverse domeinen zoals buitenschoolse opvang en vrije 

tijd kan verbinden, hoe je relaties wijkgericht kunt uitbouwen, hoe je samenwerking publiek privaat kan 

versterken in het belang van de Kortrijkzanen, je maakt een strategisch zorgplan op en werkt jouw visie 

uit voor de komende jaren.  

Je slaagt erin de doelstellingen vanuit het beleid in die zin te vertalen naar de brede groep medewerkers, 

dat ze echt méé zijn in het verhaal en er ook hun schouders onder zetten en rolt een modern en degelijk 

personeelsbeleid uit in de directie, passend in het HR beleid van de stad. 

Je inspireert en drijft al jouw medewerkers om het beleidsplan van Kortrijk, Beste Stad van Vlaanderen, 

mee uit te voeren en vorm te geven. 

Je durft zaken in vraag stellen en bekijkt steeds kritisch het bestaande aanbod om het toekomstgericht 

beter en innovatief te maken. 

Je bouwt bruggen tussen de beleidsploeg, teams en medewerkers. Je wakkert het enthousiasme aan 
bij een brede groep medewerkers. Je bent mensgericht en je inspireert. Je gaat gericht op zoek naar 

kansen om te vernieuwen en te verbeteren. Als leidinggevende van de teamverantwoordelijken weet je 
steeds welke leiderschapsrol je wanneer dient in te nemen. Je werkt aanvullend en geeft autonomie, 

maar stuurt bij en neemt kordate beslissingen waar nodig. Je doet dit alles in functie van het behalen 

van de strategische doelstellingen van de stad. Je bent in die zin tegelijk leider, manager, ondernemer 
en coach. 

 
Je bent ook resultaatgericht en koppelt cijfers aan inhoud. Je beheert budgetten en zorgt er mee voor 

dat de stad financieel in evenwicht wordt gehouden. Optimalisatie-oefeningen en business-cases zijn 

jouw ding.  

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN? 

Visie 

• Ontwikkelen van een beleidsvisie en strategische doelstellingen binnen de directie Zorg, zowel op 
korte, middellange als lange termijn 

• Voorbereiding van beleidskeuzes en in kaart brengen van de verschillende scenario’s 

• Inzicht hebben in maatschappelijke trends binnen zorg, samenwerkingsverbanden en deze weten 

te vertalen op lokaal of waar wenselijk regionaal niveau  
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Helikopterview en strategisch inzicht 

• Opnemen van een strategische rol binnen de organisatie 

• Plannen van strategische projecten en concrete acties ter uitvoering van het beleid 
 

Teamplayer 

• Aanspreekpunt algemeen directeur en loyale, correcte doorvertaler van beleid, in samenspraak met 

je collega’s van het managementteam 

• Creëren van betrokkenheid bij medewerkers om de doelstellingen binnen de directie zorg te reali-

seren 
 

Adaptief leidinggevend 

• Creëren van draagvlak en overleg bij beleidsmakers en medewerkers voor de 

      ontwikkeling van visie 

• In staat om leidinggeven aan te passen aan de context en de doelgroep 
 

Budgetbewaking 

• Zorgen voor een gefundeerd, samenhangend, tijdig en nauwkeurig budgetvoorstel 
en voor een accuraat budgetbeheer en -controle 

• Toezien op een goede integratie van het financiële luik in het geheel van de 

strategische doelstellingen 
 

Mensgericht in combinatie met resultaatsgericht 

• Coördineren van de uitvoering van strategische projecten en concrete acties binnen 
de directie ter ondersteuning van het beleid in nauwe samenspraak met de teams 

• De juiste medewerker op de juiste plaats weten te zetten rekening houdende met een veranderende 

context 
 

People-manager/verbinder 

• Aansturen en coachen van de leidinggevenden en medewerkers binnen de directie 

• Informeren van het bestuur van wat er leeft op het terrein en doorgeven en vertalen 
van bestuurs- en beleidsbeslissingen naar het werkterrein 

 

Gezond kritisch – constructieve meedenken maar ook nuchter en pragmatisch 

• Durft zaken in vraag te stellen en staat open voor innovatie en vernieuwing 

• Stelt zich flexibel en wendbaar op en weet zo veranderingstrajecten rustig op te 

Bouwen 
 

Hands-on en resultaatgerichte mentaliteit 

• Rapporteren van implementatie van strategische projecten en activiteiten binnen de 

directie aan het Management en het beleid 

• Initiëren van of deelnemen aan relevante samenwerkingsprojecten die tot 

kwaliteitsverbetering of meerwaarde kunnen leiden op stedelijk of 
in stedelijk niveau 
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WELKE COMPETENTIES METEN WE? 

GENERIEKE COMPETENTIES 

Klantgerichtheid 

Je onderneemt structurele acties om een innovatief klantgericht zorgaanbod binnen KORTRIJK 

(proactief/structureel) te optimaliseren. 
 
• Je zet in op systemen om een kwaliteitsvolle en slimme, snelle aanpak te garanderen. 

• Je stimuleert anderen om de klantgerichtheid van hun aanpak voortdurend in vraag te 

stellen en te verbeteren. 

• Je speelt in op maatschappelijke evoluties en noden en stuurt dienstverlening bij 

• Je zoekt en ziet kansen om de klantentevredenheid te optimaliseren 
 

Samenwerken 

Je creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen verschillende groepen. 

 

• Je werkt met anderen aan een gezamenlijk resultaat, ook buiten het team. 

• Je creëert en benut gepaste communicatiekanalen en stimuleert overleg. 

• Je werkt actief aan een goede vertrouwensband met andere teams of diensten, 
      werkgroepen, projectgroepen, organisaties,… 

• je gaat in overleg met burgers, cliënten en externe spelers binnen het zorglandschap  

 

Veranderingsgerichtheid 

Je denkt mee aan de verbetering van de manier van werken/denken en stimuleert hierin 
anderen. 

 

• Je detecteert toekomstige uitdagingen en wat ze voor de eigen werking kunnen 
betekenen. 

• Je stimuleert anderen om kritisch te kijken naar de huidige werking en om voorstellen tot 

verbetering te formuleren. 

• Je staat voor een wendbare organisatie en ondersteunt je teams, medewerkers hierin 

 

Integriteit 

Je toont je betrokken bij de organisatie, draagt de doelstellingen en waarden ervan actief uit 

en stimuleert betrokkenheid. 

 

• Je stelt je loyaal en integer op ten aanzien van de organisatie en handelt overeenkomstig 
de doelstellingen en waarden van de organisatie, dienst en/of team. 

• je zet degelijke trajecten met medewerkers en leidinggevenden op om onze 

dienstverlening zo continue aan te passen 
 

Kostenbewustzijn 

Je zoekt continue naar nieuwe methodes en procedures, die maximaal rendement 

opleveren. 
 

• Je richt het denken en handelen op optimale benutting van tijd, geld en middelen 

• Je zoekt in het eigen werk naar mogelijkheden om kosten te besparen. 

• Je gaat proactief op zoek naar subsidies, inkomsten zowel projectmatig als structureel 
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FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES 

Besluitvaardigheid 

• Neemt draadkrachtig besluiten in eigen of aangrenzende taakgebieden 

• Houdt maatschappelijke ontwikkelingen scherp in de gaten en onderscheidt deze van 

trends; kiest koers die het best aansluit bij de situatie nu en in de toekomst van de 
organisatie 

• Maakt strategische keuzes en steekt hierbij zijn nek uit 

• Grijpt tijdig in door besluiten te nemen als zaken binnen de cluster niet goed lopen 

• Hakt knopen door en neemt weloverwogen een besluit 

• Beslecht conflicten of moeilijke situaties door een duidelijke beslissing te nemen 

• Betrekt relevante anderen bij besluitvorming, vraagt terugkoppeling en streeft naar 

• draagvlak voor te maken keuzes 

• Houdt evenwicht tussen snelheid van beslissen en inschatten van het risico 

 

Netwerken 

• Je bouwt relaties en netwerken op die van pas komen om doelstellingen te realiseren 

en zet deze contacten in om zaken voor elkaar te krijgen 

• Je vertegenwoordigt het organisatieonderdeel en treedt als gesprekspartner namens 
de organisatie op verschillende niveaus 

• Gaat in belang van zijn cluster en de organisatie, relaties aan met externe 

organisaties en weet deze te behouden 

• Vertegenwoordigt de organisatie op het hoogste bestuurlijke niveau, slaagt erin de 

aandacht te krijgen en bindt mensen aan zichtzelf en/of de organisatie 
 

Changemanagement 

• Initieert en implementeert fundamentele veranderingen. 

• Kan vanuit een adequate visie op de toekomst, anderen bewegen tot betrokkenheid 

 

Projectopvolging 

• Volgt permanent het project op, controleert de vooruitgang van de resultaten 

Anticipeert op mogelijke knelpunten, ontwikkelingen en opportuniteiten op 
middellange en lange termijn 

• Past op eigen initiatief het projectplan aan ifv de te bereiken doelstellingen 

• Beheert ook complexe projecten op een efficiënte manier 

 

Overtuigingskracht 

• Je anticipeert op en maakt gebruik van te voorziene reacties van anderen 

• Maakt gebruik van beïnvloedingsstrategieën, aangepast aan personen, organisatie 

• en/of situatie 

• Je vertoont congruent gedrag in wat je zegt en wat je doet , treedt krachtig en 

• vastberaden op bij tegenstellingen in verwachtingen en belangen 
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Conceptueel denken 

• Je past gekende concepten toe in nieuwe situaties 

• Je gebruikt onderdelen van bestaande modellen of theorieën om hieruit nieuwe 

concepten te ontwikkelen en te implementeren 

• Je krijgt inzicht in een probleem of idee door relaties te leggen met andere 
problemen of ideeën. Je kan over grenzen van het eigen vakgebied kijken. 

• Je ziet in wat de mogelijke consequenties zijn van een idee of een gevolgtrekking. Je 

hebt en houdt de grote lijnen en voornaamste gevolgen van een idee in beeld. 

• Je pakt een probleem aan zoals een soortgelijk probleem zou worden aangepakt. Ziet 
het meer algemene in het concrete probleem. Bedenkt structurele oplossingen. 

• Je schakelt tussen concreet en abstract denken. Kan een analyse omzetten in 

concrete oplossingen. 

 

ROLGEBONDEN COMPETENTIES 

Strategisch inzicht en visie 

• Vertaalt trends en ontwikkelingen in de omgeving naar doelen voor de organisatie 

• Beïnvloed met de eigen visie de strategie van het organisatieonderdeel 

• Ontwikkelt zijn visie voortdurend en houdt daarbij de laatste ontwikkelingen scherp 
in de gaten en houdt daarbij steeds het belang van de organisatie voor ogen 

• Schat het belang in van brede maatschappelijke ontwikkelingen. 

• Draagt op aansprekende wijze een uitgesproken en onderscheidende visie uit die 

past binnen de missie en strategie van de totale organisatie 

• Zorgt voor afstemming tussen visie en dagelijkse praktijk 

• Stimuleert en begeleidt anderen om hun visie te delen en plannen te maken en te 
realiseren 

• Bewaakt de bijdrage aan de organisatiedoeleinden 

• Ontwikkelt een visie op de toekomst van de eigen cluster en werkingen 

• Vertaalt de organisatievisie naar de eigen cluster 

• Maakt zich los van de dagelijkse praktijk en draagt de eigen visie buiten het eigen 

organisatiebeleid helder uit 

 

Omgevingsbewustzijn 

• Volgt de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet 

• Neemt actie en anticipeert op veranderingen in de samenleving/overheid 

• Heeft een netwerk van uiteenlopende informele kanalen en heeft daardoor toegang 
tot allerhande informatie die nuttig is of kan zijn voor de eigen functie of organisatie 

• Is op de hoogte van de politieke ontwikkelingen. Benut deze kennis effectief voor de 

• eigen functie of organisatie. Heeft gevoel voor politieke trends 

• Je bouwt mee aan de visie op het innovatief zorgaanbod van de stad. Je hebt zicht op de 

maatschappelijke uitdagingen en weet deze te vertalen naar de concrete werking. 

• Je werkt mee aan samenwerkingsverbanden en projectwerking binnen en buiten de 

organisatie. Je bouwt mee aan regionale samenwerking. 
 

Managen van een team 

• Je motiveert en geeft voldoende bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de 

temleden om organisatiedoeleinden te kunnen bereiken 

• Zorgt ervoor dat het team over de nodige middelen en informatie beschikt om de 

groepsdoelstellingen te realiseren 

• Bevordert en stimuleert de samenwerking tussen de teamleden om de efficiëntie van 
het team te verhogen 

• Stelt teams optimaal samen zodat zij het beste resultaat behalen 

• Je toont adaptief leiderschap en past je rol als leider aan volgens de context 
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AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE VOLDOEN? 
 

Toelatingsvoorwaarden: 

Wervingsprocedure : 
 

Je hebt een masterdiploma en minimaal 4 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring 
of 

Je hebt geen masterdiploma en minimaal 4 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring en 

je slaagt voor een capaciteitstest. 
 

Capaciteitstest : Kandidaten die niet in het bezit zijn van een masterdiploma moeten 
slagen in een capaciteitstest om toegelaten te worden tot de selectieprocedure. 

 

Kennis en ervaring : 
• Je hebt de nodige financiële kennis om de budgetten vast te stellen, ze te beheren en de 

            uitgaven te controleren en er op toe te zien dat de middelen efficiënt gebruikt worden. 

• Je hebt kennis van relevante ontwikkelingen in het vakgebied en je hebt notie van relevante 

wet- en regelgeving. 

• Je hebt kennis van de wetgeving, financiering en regelgeving met betrekking tot de verschil-
lende afdelingen binnen het zorgaanbod. 

• Je hebt bij voorkeur kennis van maar vooral grote interesse in het zorglandschap en alles wat 

daarin beweegt 

 

HOE VERLOOPT DE SELECTIEPROCEDURE?  

Screening CV 

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

o Kandidaten zonder masterdiploma die voldoen aan de vooropgestelde toelatingsvoor-
waarden worden uitgenodigd voor de capaciteitstest (deel 1) 

o Kandidaten met masterdiploma die voldoen aan de vooropgestelde toelatingsvoor-
waarden worden uitgenodigd voor het interview (deel 2) 

Deel 1: capaciteitstest 

Capaciteitstest voor de kandidaten die niet in het bezit zijn van een masterdiploma.  

• Resultaat : geslaagd/niet geslaagd 
o Kandidaten die slagen voor de capaciteitstest worden uitgenodigd voor het interview 

Deel 2: korte mondelinge proef (speed interview) 

Tijdens het speed interview wordt naar enkele essentiële elementen gepeild zoals ervaring, jobinzicht, 

communicatie en motivatie.  

• Resultaat: min. 60/100 behalen om als geslaagd beschouwd te worden. De geslaagde kandi-
daten worden uitgenodigd voor het interview  
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Deel 3: interview 

Tijdens dit interview polsen we naar motivatie, jobinzicht, ervaring, persoonlijkheid en de 

selectiecriteria uit de functiebeschrijving. De kandidaten krijgen een voorbereidende opdracht. 

• Resultaat : min. 60/100 behalen om als geslaagd beschouwd te worden. De geslaagde kandi-
daten worden uitgenodigd voor het assessment 

Deel 4: assessment 

Tijdens dit assessment wordt verder ingegaan op je leidinggevende capaciteiten. Het resultaat hiervan 

bepaalt of je geschikt of niet geschikt bent voor de functie. 

Wervingsreserve: 

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 A5-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. 

 

HEB JE VRAGEN? 

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

via vacatures@kortrijk.be. 

 

mailto:vacature@kortrijk.be

