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EVENTCOÖRDINATOR (B1-B3) – DEELTIJDS 
 

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: Eventcoördinator  

Directie:    Vrije Tijd 

Team:   Evenementen en Verenigingen 

Loonschaal:  B1-B3 

Rapporteert aan:   Teamverantwoordelijke Evenementen 

 

In welk team kom je terecht? 

Team Evenementen en Verenigingen valt in het organogram onder de directie Vrije Tijd. Het team bestaat uit 
een 25-tal medewerkers, elk met hun eigen specialisatie en verantwoordelijkheden (technisch medewerkers, 
administratief medewerkers, eventcoördinatoren, …). 

 

Wat is de missie van team Evenementen en Verenigingen? 

Kortrijk staat bekend als een actieve evenementenstad en ook topevents landen steeds vaker. Team 
Evenementen en Verenigingen wil, naast het instaan voor het organiseren van eigen evenementen, de perfecte 
host zijn voor evenementen die bijdragen aan het dynamische en verrassende imago van deze stad. Hiervoor 
slaan zij - onder andere – op een actieve, heel open en constructieve manier bruggen tussen de organisatoren, 
verenigingen, … en de diverse veiligheids- en stadsdiensten.  

 

Doel van de functie 

Als eventcoördinator maak je deel uit van het team Evenementen en Verenigingen en sta in voor de volledige 
coördinatie van een aantal Kortrijkse evenementen. Je leidt het toegewezen evenement van idee tot afbouw.  
Dit in nauwe samenwerking met de andere eventcoördinatoren en teamverantwoordelijke. Je staat in voor het 
behalen van de vooropgestelde planning en deadlines. 

 

Verantwoordelijkheden 

• In opdracht van het bestuur realiseer je de toegewezen stadsbrede evenementen.  De eventcoördinatoren 
in Team Evenementen en Verenigingen staan samen in voor de organisatie van SINKSEN, Autovrije Zondag, 
Intrede van de Sint, Leiefeesten, Zomer, …  Je werkt de evenementen uit in nauwe samenwerkingen met 
diverse partners, stakeholders, diensten en inwoners. 

• Rekening houdend met de beleidsdoelstellingen voor de evenementen teken je een meerjarenplan en een 
jaarlijks plan van aanpak uit.  

• Als sterke organisator sta je in voor de totale coördinatie van de evenementen op openbaar domein en/of 
in de gekozen locaties.  

o Je bent in staat de politieke, conceptuele, programmatorische insteken te vertalen naar concrete 
memorabele evenementen.  
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o Je ontwikkelt, begroot en plant het volledige event. Dit houdt o.a. in de programmatie, de 
productie, de logistiek, de communicatie, de veiligheid, de mobiliteit, opbouw en afbraak…  

o Je staat in voor programmatie, gekoppeld aan locatie.  

o Je connecteert met lokale partners en stakeholders. Je regelt en verzorgt de contactmomenten 
met de partners, artiesten, betrokken diensten, stakeholders, veiligheidsdiensten, Je stimuleert 
lokale verankering en participatie in uw organisatie. 

o In nauw overleg met de logistiek coördinator, sta je in voor de technische vertaling van het 
concept/programma naar een veilige en kwalitatieve   realisatie.  

o Je organisaties stralen toegankelijkheid en duurzaamheid uit. Je bewaakt voortdurend de 
mijlpalen en het budget. 

o Je legt de nodige dossiers tijdig voor aan college van burgemeester en schepenen. 

• Je beheert je projectbudget: 

o Je detailleert de uitgaven per deelproject. Je bewaakt het volledige programmatie-, productie- en 
communicatiebudget en je staat in voor de financiële rapportering hierover. 

o Je maximaliseert de inkomsten voor oa. het uitwerken van subsidiedossiers, sponsorwerving, … 

o Je staat in voor de juridisch/financiële administratie van het evenement en doet hierbij beroep op 
je kennis van de wet op overheidsopdrachten en je kennis van de regelgeving m.b.t. organisatie 
van evenementen. 

•  Als sterke communicator slaag je erin de juiste externe partners en diverse doelgroepen te bereiken:  

o Je kan partners warm maken om samen het evenement naar een hoger niveau te tillen.  Je weet 
de concepten, de ideeën en de doelstellingen van het evenement duidelijk uit te leggen aan de 
verschillende partners en stakeholders. 

o Je werkt samen met de communicatieverantwoordelijke een goed communicatieplan uit. Je hebt 
aandacht voor het gebruik van diverse communicatiekanalen i.f.v. de boodschap en de te 
bereiken doelgroepen.  

o Je onderhandelt met leveranciers, artiesten … i.f.v. correcte prijzen. 

o Je bent verantwoordelijke voor de correcte afhandeling van bestellingen, contracten, nodige 
verzekeringen, … 

o Externe organisatoren vinden in jou de (pro)actieve stedelijke partner bij het landen van hun 
event op openbaar domein of in toegewezen locaties. Als hun eventadviseur luister jij naar hun 
creatieve opzet en vertaalt dit naar een duidelijke samenwerkingsovereenkomst. Je levert de 
gewenste informatie aan de organisator en/of betrokken diensten. Je brengt hiervoor de partners 
en interne diensten op het juiste moment rond tafel. Je denkt mee i.f.v. hun organisatie en zoekt 
actief oplossing waar vragen ontstaan. 
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Welke competenties meten we? 

Resultaatsgerichtheid 

Je maakt afspraken met alle betrokkenen om de gestelde doelstellingen te bereiken.  Je ontwikkelt doelgerichte 
en concrete actieplannen met aandacht voor mensen, middelen en timing met het oog op het behalen van de 
doelstellingen uit het jaar- en meerjarenplan. Je toont het goede voorbeeld door onder grote druk en in 
complexe situaties positief te blijven.   
 

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. Meningsverschillen bespreek je op een respectvolle manier 
en je stelt het belang van de groep boven het eigenbelang.  

 

Klantgerichtheid 

Je denkt actief mee, speelt in op vragen en wensen van interne en externe klant en volgt ze op. Je neemt je rol 
aaanspreekpunt voor de klant op en onderneemt acties om steeds klantgerichter te werken. Bij een probleem 
bied je de klant alternatieven aan.  
 

Wendbaarheid 

Je staat open voor veranderingen in je verantwoordelijkheden of takenpakket, team of werkplek. Je leert vlot en 
zonder weerstand nieuwe werkmethodes aan om te kunnen reageren op uitzonderlijke situaties. Je neemt vlot 
taken en verantwoordelijkheden over van collega’s als de omstandigheden hierom vragen.  
 

Overtuigingskracht 

Je overtuigt anderen van je mening, idee, aanpak of visie door de inhoud en stijl van je argumentatie én zet 
anderen aan tot actie. Je maakt een sterke en positieve indruk op anderen en je brengt je enthousiasme over 
een standpunt of visie over op anderen.  

 

Plannen en organiseren  

Je coördineert acties, tijd en middelen op middellange termijn, voor jezelf, je team of collega’s. Je verliest bij de 
opmaak van de planning de volledige opdracht en de prioriteiten niet uit het oog. Je plant activiteiten of 
projecten op een logische, inzichtelijke en efficiënte wijze.  
 

Innovatie en creativiteit 

Je komt met alternatieve ideeën, werkwijzen en oplossingen voor de dag. Je durft improviseren en 
experimenteren en je denkt in opportuniteiten in plaats van belemmeringen. Je informeert je over nieuwe 
trends, technologieën of methodieken. 

 

Communicatie 

Je kan helder communiceren in twee richtingen, met aandacht voor de doelgroep en situatie.  Je brengt je 
boodschappen helder, volledig en kernachtig over. Je legt vlot contacten met verschillende mensen ongeacht 
hun achtergrond of eigenheid. 
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Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 

 

Ben je een externe kandidaat? 

• Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B en je 
hebt minstens 1 jaar aantoonbare professionele ervaring in het organiseren van events of projecten.  

• OF je hebt geen bachelorsdiploma of diploma dat toegang geeft tot niveau B, maar wel minimaal 1 
jaar aantoonbare professionele beroepservaring in het organiseren van events of projecten én je 
slaagt voor een niveau-en capaciteitstest (online).   

Ben je een interne kandidaat? 

• Je hebt een contract onbepaalde duur en minstens 12 maand niveauanciënniteit op B-niveau bij de 
stad of het OCMW (Interne en externe personeelsmobiliteit) 

• Je hebt minstens 4 jaar niveau anciënniteit op C-niveau of minstens 4 jaar niveauanciënniteit op D4/5-
niveau én 6 jaar dienst anciënniteit 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. 

Er wordt een online capaciteitstest bezorgd aan de kandidaten die niet in het bezit zijn van een diploma gekop-
peld aan de graad. Kandidaten die slagen voor deze capaciteitstest worden uitgenodigd voor de volgende stap 
in de selectieprocedure.  
 

Deel 1: Thuisopdracht 

Ga aan de slag met een werkgerelateerde case en toon daarin je kennis en competenties.  
Het minimale resultaat om door te stromen naar het tweede deel is 60/100. 

Timing: de thuisopdracht wordt bezorgd op woensdag 25 augustus 2021 en kan ingediend worden tot en met 
zondag 29 augustus 2021 om 23u59.  

 

Deel 2: Mondelinge proef 

Tijdens een uitgebreide mondelinge proef stel je je thuisopdracht voor aan de jury. De gevraagde competenties 
worden afgetoetst, je wordt bevraagd rond je inzicht in de job, kennis, je ervaring, persoonlijkheid en motiva-

tie.  Je moet min. 60/100 behalen om als geslaagd beschouwd te worden voor dit selectiegedeelte.  

Timing: 7 september 2021 (onder voorbehoud) 
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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 B-niveau. 

• Een deeltijds contract van 50% (= 19u/week).  

• 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.  

• Je kan je vlot verplaatsen naar verschillende (Kortrijkse) locaties.  

• Je hebt een hart voor evenementen en organiseren.  

• Je weet dat piekperiodes eigen zijn aan de evenementensector.  

• Je herkent jezelf in de waarden van Kortrijk.  

 

 

Heb je vragen? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lies Decock, selectieverantwoordelijke voor deze procedure 
via vacatures@kortrijk.be of telefonisch op het nummer 056/27.85.73. 

mailto:vacatures@kortrijk.be

