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GEMEENTELIJK OMGEVINGINGSAMBTENAAR 
(GOA) - (A1a-A3a) 
 

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: Gemeentelijk Omgevingsambtenaar (GOA)  

Directie:    Ruimte 

Team:   Bouwen, Milieu en Wonen (BMW)  

Loonschaal:  A1a - A3a 

Rapporteert aan:   Teamverantwoordelijke BMW 

 

In welk team kom je terecht? 

Het team Bouwen, Milieu en Wonen valt onder de directie Ruimte en bestaat uit een 30-tal medewerkers.  

Het team wordt opgedeeld in 3 subteams:  

1. Bouwen 

2. Milieu 

3. Wonen 

 

Wat is de missie van team BMW? 

Het team Bouwen, Milieu en Wonen heeft als missie mee te bouwen aan Kortrijk als stad waar mensen willen 
komen wonen en werken.  

We zetten in op diversiteit in het woonaanbod met respect voor de eigenheid van onze stad. We blijven 
ondersteuning bieden om woningen energiezuinig en kwalitatief te maken. Het aanbod aan en de toegang tot 
betaalbare woningen wordt verder uitgebouwd. We zijn selectief in waar en hoe we willen bouwen, met 
aandacht voor de eigen identiteit van buurten en wijken. We scheppen een kader voor ruimtelijke planning, 
architectuur en erfgoed.  

 

Wat is het doel van de functie? 

Als gemeentelijke omgevingsambtenaar bouw je mee aan de ruimtelijke toekomst van de stad Kortrijk. Je zet 

mee het stedenbouwkundig beleid uit en tilt bouwprojecten naar een hoger niveau. Je staat in voor de 
correcte, efficiënte en stedenbouwkundig kwalitatieve voorbereiding en afhandeling van de dossiers. 

Als omgevingsambtenaar voor de stad Kortrijk begeleid je architecten, ontwikkelaars en bouwheren bij de 
uitwerking van hun projecten. Je streeft hierbij altijd naar een kwalitatief resultaat, rekening houdend met de 
stedelijke context. Je ziet erop toe dat de planningsprincipes en stedenbouwkundige voorschriften worden 
nageleefd. Je behandelt aanvragen voor omgevingsvergunningen vanuit een stedenbouwkundige invalshoek. Je 
denkt mee over de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente op lange en middellange termijn. Je volgt de 
ontwikkelingen rond de wetgeving en regelgeving op de voet. Je garandeert de continuïteit en kwalitatieve 
werking van de dienst.  
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Je werkt binnen het team Bouwen, Milieu en Wonen, in directe samenwerking met collega’s uit het eigen team 
en uit andere teams, directies en partners die het stadsbeleid vorm geven. Dit zijn onder meer de planologen, 
de projectleiders voor het openbaar domein en de stadsprojecten, de programmaregisseurs,… Je weet 
verschillende belangen met elkaar te verenigen. Je biedt ondersteuning en inhoudelijke aansturing aan de 
sectorverantwoordelijken en administratieve collega’s uit het team.  

 

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? 

• De behandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen behoort tot de kerntaken van het team. 
Als omgevingsambtenaar vervul je hierin een belangrijke taak. Je staat in voor het inhoudelijk nazicht 
van dossiers en adviesverlening vanuit stedenbouwkundig oogpunt om te komen tot een correcte 
verslaggeving aan het bestuur en de andere stadsdiensten.  

• Je begeleidt het voortraject van grotere stedenbouwkundige projecten in functie van de ruimtelijke 
kwaliteit. Je staat in voor de voorbespreking van de meer complexe projecten en verkavelingen is 
overeenstemming van de bouwheer, ontwikkelaar en/of architect. Je zorgt ervoor dat het project 

intern en extern afgetoetst wordt bij alle relevante diensten.  

• Je ontwikkelt en formuleert een visie en een strategie om die te realiseren, vanuit de eigen expertise 
en het werkveld, over stedenbouwkundige beleidsthema’s of specifieke ruimtelijke vraagstukken. Je 

ondersteunt de stad in de uitwerking van het stedenbouwkundig beleid en de stedenbouwkundige 
dimensies van andere beleidsthema’s. 

• Je zorgt voor transparante informatiestromen zodat het beleid, de burger en je collega’s altijd 
geïnformeerd en betrokken zijn. Je bouwt het draagvlak op en bewaakt het continu. Je neemt deel aan 
(interne) vergaderingen, onderhoudt contacten met diverse (externe) organisaties en stadsdiensten, je 
neemt deel aan hoorzittingen en participeert in stuurgroepen, werkgroepen en adviesorganen waarbij 
je steeds de belangen van de stad behartigt.  

• Je houdt je kennis en expertise up to date en bouwt die verder uit zodat deze kan worden toegepast 
binnen de doelstellingen van de stad en je team.  
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Welke competenties meten we? 

Resultaatsgerichtheid  
Je werkt doelgericht en stuurt anderen aan om doelen te bereiken.  Je formuleert hierbij uitdagende 
doelstellingen en maakt afspraken over de wijze waarop die moeten behaald worden. Je neemt 

zelfstandig   tactische en strategische beslissingen.   

 

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 overlegt met collega’s en maakt afspraken om tot een 
gezamenlijk resultaat te komen en deelt relevante informatie en ervaringen met collega’s waarmee je 
samenwerkt.   

 

Wendbaarheid  
Je bekijkt bestaande situaties constructief en durft deze in vraag te stellen.  Je gaat actief op zoek naar nieuwe 
trends, tendensen en ontwikkelingen binnen je vakgebied en mogelijkheden om werkwijzen te verbeteren.  Je 
stuurt je werkwijze of plan van aanpak vlot bij wanneer de omstandigheden hierom vragen.  

 

Klantgerichtheid  
Je denkt actief mee, speelt in op vragen en wensen van interne en externe klant en volgt ze op. Je ziet en zoekt 
kansen om de klantentevredenheid te verhogen en je verankert een klantgerichte benadering structureel in je 
manier van werken.  

 

Visie  
Je denkt conceptueel en ruimer dan je eigen discipline. Je schat de ruimere consequenties van je eigen acties, 
voorstellen en beslissingen correct in en je ontwikkelt een brede kijk over diverse functies en team heen. Je 
slaagt erin om beleidsparameters correct te interpreteren.  

 

Communicatie  
Je maakt gebruik van een aantrekkelijke, motiverende communicatiestijl en draagt bij tot een goed 
communicatieklimaat. Je maakt een correcte en leesbare synthese van een complexe situatie en je vertaalt 
organisatie- en teamdoelstellingen in een begrijpelijke tekst.  

 

Analyseren  
Je ziet terugkerende patronen, oorzakelijke verbanden en relevante linken in informatie. Je kan nieuwe aan 
reeds aanwezige informatie linken en je komt vlot tot de kern van een probleem.  

 Adviseren 

Je geeft organisatiebreed, strategisch advies. Je formuleert mogelijke opties, keuzemogelijkheden en pistes 
waar het bestuur uit kan kiezen bij de besluitvorming.  Je bouwt dankzij je geloofwaardigheid een professionele 
en duurzame relatie op met klanten, collega’s, leidinggevenden en bestuur.  
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Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 

Ben je een externe kandidaat? 

• Je bent in het bezit van een masterdiploma (of een diploma dat toegang geeft tot niveau A) in de 
richting stedenbouw, ruimtelijke planning of architectuur. 

• Je hebt geen masterdiploma of diploma dat toegang geeft tot niveau A, maar minimaal 2jaar 

aantoonbare relevante beroepservaring in de sector stedenbouw, ruimtelijke planning of architectuur 
en slaagt voor een niveau-en capaciteitstest.  

Indien je niet over de decretaal vereiste beroepservaring van 2 jaar beschikt om aangeduid te worden als 
omgevingsambtenaar, zal je pas als omgevingsambtenaar aangesteld worden na een periode van 2 jaar 

waarbinnen je de vereiste beroepservaring opdoet binnen de dienst. 

Ben je een interne kandidaat? 

• Je hebt een contract onbepaalde duur en minstens 12 maand niveauanciënniteit op A-niveau bij de 
stad of het OCMW (deelname via interne/externe personeelsmobiliteit). Ervaring in de sector 

stedenbouw, ruimtelijke planning of architectuur is noodzakelijk.  

• Je hebt minstens 4 jaar niveau anciënniteit op B-niveau of minstens 4 jaar niveauanciënniteit op C4/5-
niveau én 6 jaar dienst anciënniteit bij de stad of het OCMW (deelname via bevordering via 
interne/externe mobiliteit). Ervaring in de sector stedenbouw, ruimtelijke planning of architectuur is 
noodzakelijk. 

Indien je niet over de decretaal vereiste beroepservaring van 2 jaar beschikt om aangeduid te worden als 
omgevingsambtenaar, zal je pas als omgevingsambtenaar aangesteld worden na een periode van 2 jaar 
waarbinnen je de vereiste beroepservaring opdoet binnen de dienst. 

 

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 in het bezit zijn van het gevraagde diploma worden uitgenodigd om een online niveau-en 
capaciteitstest af te leggen. Kandidaten die slagen voor deze capaciteitstest, worden eveneens toegelaten tot 
de verdere selectieprocedure.  

 

Deel 1 

Speedinterview (onder voorbehoud van aantal toegelaten kandidaten). Indien er meer dan 10 kandidaten 
worden toegelaten na de CV-screening en de niveau-en capaciteitstest, nodigen we hen uit voor een korte 
mondelinge proef via Microsoft Teams waarbij de motivatie en het jobbeeld bevraagd wordt.  

Timing: week van maandag 6 september 

Resultaat: geslaagd/niet geslaagd. Kandidaten die slagen voor het speedinterview worden uitgenodigd voor de 
volgende stap in de selectieprocedure.   
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Deel 2 

Thuisopdracht. Je krijgt een werkgerelateerde case toegestuurd die nadien anoniem gequoteerd wordt door de 
jury. Het minimale resultaat om door te stromen naar het tweede deel is 60/100. 

Timing: de thuisopdracht wordt per mail bezorgd op woensdag 8 september en kan ingediend worden tot en 
met zondag 12 september 2021.  

 

Deel 3 

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

Timing: de mondelinge proef gaat onder voorbehoud door in de week van maandag 27 september, 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. 

 

Wat verwachten we van jou? 

• Het is een voordeel indien je beschikt over een rijbewijs B.  
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• Je bent flexibel om je te verplaatsen tussen verschillende werkplekken.  

• Je staat helemaal achter de waarden van Stad Kortrijk (Divers, Samen, Ondernemend en Open).  

• Je voelt je goed in een rol ten dienste van het team: heel vaak ben jij het aanspreekpunt voor collega’s. 
Je stelt je toegankelijk op voor hen en beantwoordt hun vragen en twijfelpunten. Je ondersteunt hen 
in de opvolging van dossiers en mailverkeer waar nodig.  

• Je begeleidt projecten, maar je neemt ook een aantal vaste procedurele taken op (zoals het wekelijks 

nalezen van dossiers).  

 

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
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