
 

INFOBUNDEL | PROJECTCOÖRDINATOR ONDERNEMEN  1 

PROJECTCOÖRDINATOR ONDERNEMER (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 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het belangrijk dat elke 
medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Heb je respect voor andere meningen? Durf 
je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. 
Kom meer te weten over onze missie en waarden. 

Het organogram 

 

https://www.kortrijk.be/missie-en-waarden
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Functiegegevens  

Formele Functiebenaming: Projectcoördinator Ondernemen  

Directie:     Ruimte 

Team:    Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid/Ondernemen en Hoger Onderwijs 

Loonschaal:   B1-B3 

Rapporteert aan:    Teamverantwoordelijke Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid 

 

In welk team kom je terecht? 

Het subteam Ondernemen en Hoger onderwijs valt onder het team Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid 
(SVOB) binnen de directie Ruimte. Het subteam bestaat uit 10 medewerker die aangestuurd worden door de 
teamverantwoordelijk Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid.  

Binnen het team nemen 7 medewerkers de rol van aanspreekpunt op in hun eigen expertise (oa. landbouw, 
pleinen, hoger onderwijs, projecten, handel en horeca) met ondersteuning van 3 collega’s die een sterke 
binnendienst uitwerken.  

 

Wat is de missie van (sub)team Ondernemen en Hoger 
Onderwijs? 

Het team Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid speelt een centrale rol in het realiseren van de ambities van de 
stad op vlak van stadsontwikkeling. Het team van ruimtelijke planners, mobiliteitsdeskundigen, experten (voor 
uiteenlopende thema’s waaronder klimaat, open ruimte, water) en projectleiders uitvoering ontwerpt, plant en 
realiseert stadsvernieuwingsprojecten. Ook de vastgoedwerking van de stad en het team ondernemen en hoger 
onderwijs behoren sinds 2020 tot het team.  

Het subteam Ondernemen en Hoger Onderwijs wil Kortrijk nog meer op de kaart zetten als shopping- en 
handelsstad. Het team zet in op het verhogen van de beleving in de winkelkernen en op het ondersteunen en 
adviseren van de gevestigde ondernemers en op het aantrekken van nieuwe ondernemers. Het team is het 
aanspreekpunt voor de Kortrijkse ondernemer en zoekt naar een win-win situatie voor stad én ondernemer.  

Het team is uitvoeringsgericht, beleidsvoedend én -uitvoerend. Voor het realiseren van de ambities werkt het 
team nauw samen met de andere teams in de cluster. Voor de meeste opdrachten is er ook een sterke 
samenwerking met andere beleidsdomeinen binnen de stad en met externe partners en stakeholders. Het 
bestuursakkoord 2020-2025 Kortrijk, Beste Stad van Vlaanderen (BSV), is de belangrijkste leidraad. Het 
Ruimtepact uit Kortrijk 2025, de stad die we kunnen willen, is daar een deel van en bepaalt de inhoudelijke 
richting. Het team speelt voortdurend in op de snel veranderende maatschappelijke context en op nieuwe 
uitdagingen. 

 

Wat is het doel van de functie? 

Als projectcoördinator Ondernemen sta je in voor de overkoepelende coördinatie, kwalitatieve exploitatie en 
gestructureerde planning van acties die de Kortrijkse handel en de horeca in de kijker zetten en een beleving 
bieden aan shoppers en bezoekers.  



 

INFOBUNDEL | PROJECTCOÖRDINATOR ONDERNEMEN  3 

Je leidt het toegewezen project of evenement van idee tot afbouw, dit in nauwe samenwerking met de 
collega’s van team ondernemen (accountmanagers, plaatsmeester, projectmanager). 

Je bent de brugfiguur tussen de ondernemers en de stad als beleidsmaker en beleidsuitvoerder. 

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? 

Je coördineert op een overkoepelende, kwalitatieve en gestructureerde manier een aantal toegewezen 
projecten en evenementen die betrekking hebben op de handel en de horeca en dit van voorbereiding tot 
afronding. Je staat in voor een efficiënte werking afgestemd op de noden van de verschillende interne en 
externe klanten.  

• Je staat in voor de organisatie van de acties rond Valentijn, Moederdag, La Rue en Rose, Vaderdag, 
Juni-braderie, september-braderie, Halloween, Black Friday, supershopping, …. Je werkt een 
jaarplanning uit. Je ontwikkelt, begroot en plant het volledige project. Dit houdt o.a. de programmatie, 
de logistiek, de communicatie, de veiligheid, de mobiliteit, … in. 

• Je vertaalt de conceptuele, programmatorische insteken naar concrete en memorabele acties. Je 
bewaakt de mijlpalen en het projectbudget.  

• Je werkt mee aan de uitrol van de digitale “Kortrijk Cadeaubon”. Na de lancering van de nieuwe 
“Kortrijk Cadeaubon” ondersteun je de accountmanagers handel & horeca om de handelaars te 
motiveren in het systeem in te stappen. Je adviseert en begeleidt hen hierin. 

Je bent zowel aanspreekpunt als tussenschakel voor zowel interne (leidinggevende, collega) als externe klanten 
m.b.t. handel en horeca. Je bent de verbindingspersoon of brugfiguur tussen het beleidsniveau en het 
uitvoerend niveau voor projecten en het aanbrengen van nieuwe initiatieven en ideeën. 

• Je werkt de projecten en evenementen uit in nauwe samenwerking met diverse partners, 
stakeholders, diensten en handelaars. 

• Je werkt nauw samen met de teams Communicatie, Stadsmarketing en Evenementen. 

• Je bent de verbindingspersoon tussen het beleidsniveau en het uitvoerend niveau voor projecten en 
het aanbrengen van nieuwe initiatieven en ideeën. 

• Je connecteert met lokale partners en stakeholders zoals stads- en veiligheidsdiensten, 
handelaarsverenigingen, retailorganisaties (Unizo, …). Je stimuleert lokale verankering en participatie 
in jouw organisatie.  

Je zorgt voor een optimale transparante informatiedoorstroming en een goede communicatie zodat je collega’s 
en alle betrokken actoren goed geïnformeerd en betrokken zijn en weten wat van hen verwacht wordt. Je 
detecteert de noden/wensen en probeert deze op een correcte en verantwoordelijke manier te behandelen. 

• Als sterke communicator slaag je erin de juiste externe partners en diverse doelgroepen te bereiken. 
Je kan partners warm maken om samen het project 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.  

• Je hebt hierbij aandacht voor het gebruik van diverse communicatiekanalen i.f.v. de boodschap en de 
te bereiken doelgroepen.  

Samen met je collega’s binnen het team volg je het verloop van je project op en onderneem je actie wanneer 
dit vereist is. Je monitort de uitvoering en opvolging van de gemaakte afspraken en ook de kwaliteit hiervan. Je 
woont overlegmomenten bij en je onderneemt de nodige stappen binnen jouw afgesproken 
verantwoordelijkheden.  

Je evalueert op regelmatige basis je aanpak in samenspraak met je collega’s en leidinggevende en stuurt je 
aanpak en manier van werken bij waar nodig.   
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Belangrijk voor deze functie:  

• Je kan je vlot verplaatsen (voornamelijk in Kortrijk zelf).  

• Je bent geboeid door alles wat ondernemen en horeca betreft.  

• Je werkt graag projectmatig.  

• Je functioneert goed in een context met piekperiodes en strakke deadlines. 

 

Welke competenties meten we? 

• Klantgerichtheid: Je denkt actief mee, speelt in op vragen en wensen van interne en externe klant en 
volgt ze op. 

• 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. 

• Resultaatgerichtheid: Je werkt doelgericht, voor jezelf en voor de anderen binnen het team.  

• Wendbaarheid: Je stelt bestaande situaties spontaan in vraag en ziet nieuwe opportuniteiten. 

• Zelfstandig werken: Je plant taken voor jezelf en voor anderen. 

• Plannen en organiseren: Je coördineert acties, tijd en middelen op middellange termijn, voor jezelf, je 
team of collega’s. 

• Communiceren: Je kan helder communiceren in twee richtingen, met aandacht voor de doelgroep en 
situatie. 

• Innovatie en creativiteit: Je komt met alternatieve ideeën, werkwijzen en oplossingen voor de dag.  

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 

Ben je een externe kandidaat? 

• Je kan deelnemen aan deze selectie als je in het bezit bent van een bachelorsdiploma of een diploma 
dat toegang geeft tot niveau B, bij voorkeur in een richting waardoor er enige affiniteit is met handel, 
horeca of marketing, economie, events.   

• Ook zonder bachelorsdiploma of diploma dat toegang geeft tot niveau B kan je deelnemen aan deze 
selectie, op voorwaarde dat je minimaal 1 jaar aantoonbare relevante beroepservaring hebt (toe te 
lichten in je cv of motivatiebrief) en je slaagt voor een online niveau-en capaciteitstest.  

 

Ben je een interne kandidaat? 

• Je kan deelnemen als interne kandidaat aan deze selectieprocedure indien je een contract van 
onbepaalde duur hebt bij Stad of OCMW Kortrijk én minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau 
bij de stad of het OCMW (interne of externe personeelsmobiliteit) 

• Je kan ook deelnemen als interne kandidaat als je minstens 4 jaar graadanciënniteit op C-niveau of 
minstens 4 jaar graadanciënniteit op D4/5-niveau hebt én 6 jaar dienstanciënniteit bij de stad of het 
OCMW. 
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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. Externe kandidaten die niet over het gevraagde diploma beschikken, krijgen een online 
capaciteitstest toegestuurd. Kandidaten die slagen voor deze test, worden eveneens toegelaten tot de verdere 
selectieprocedure.  

Timing: 29 september 2021 

 

Deel 1: Speedinterview 

Tijdens het speedinterview peilen we naar je motivatie en jobinzicht. Het speedinterview is een gesprek van 15 
minuten via Microsoft Teams.  
Resultaat: geslaagd of niet-geslaagd 

Timing: het speedinterview gaat onder voorbehoud door op 7 oktober 2021, na afspraak.  

 

Deel 2: Gecombineerde proef 

Je krijgt voorbereidingstijd om een functiegerelateerde case uit te werken. Aansluitend volgt een 
competentiegericht interview en presenteer je jouw case aan de jury.  
Resultaat: kandidaten die min. 60/100 behalen worden als geslaagd beschouwd voor deze selectieprocedure.  

Timing: de gecombineerde proef gaat onder voorbehoud door op 13 oktober 2021, na afspraak.  

 

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve) 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met 
mogelijkheid tot verlenging. 

 

Wat mag je van ons verwachten?  

• Een deeltijds contract (19u/week) van onbepaalde duur op B-niveau. 

• Maaltijdcheques van 7,00 euro. 

• Een gratis hospitalisatieverzekering met 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. 

https://www.gsd-v.be/
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• Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit 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 ‘Lies Decock’, de selectieverantwoordelijke voor deze 

procedure, via 056/27.85.73 of vacatures@kortrijk.be. 

mailto:vacatures@kortrijk.be

