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PROJECTLEIDER VASTGOEDONTWIKKELING (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 

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: Projectleider vastgoed(ontwikkeling)  

Directie:     Ruimte 

Team:    Gebouwen 

Loonschaal:   A1a-A3a 

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 stede-
lijk patrimonium. Dit betekent zowel het bouwen en verbouwen als het onderhoud en beheer van de verschil-
lende 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.  
 

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 ma-
nier.  

 

Wat is het doel van de functie? 

Als projectleider ben je (mede)verantwoordelijk voor de coördinatie van één of meerdere projecten m.b.t 

vastgoed(ontwikkeling) met als doel de uiteindelijke implementatie van deze projecten binnen de organisatie ter 
optimalisatie van de interne en/of externe dienstverlening, gerelateerd aan vastgoedontwikkeling. Je krijgt een 
plek in de groep projectleiders van het team gebouwen waar je als projectleider vastgoed(ontwikkeling) focust 
op de vastgoedprojecten van Kortrijk. Dit kan gaan van projecten voor zowel aankoop/verkoop, eigen 
ontwikkeling als verkoopdossier met voorwaarden. Je geeft samen met de vastgoedcoördinator uitvoering aan 
het vastgoedbeleid van de stad. Je maakt haalbaarheidsstudies en je bewaakt de inhoudelijke en financiële 
doelstellingen van je projecten. Je staat mee in voor de onderhandelingen voor de verwerving of verkoop van 
gronden en gebouwen. Je brengt vraag en aanbod in beeld en je koppelt de juiste eigenaar of gebruiker aan de 
juiste site. Ook het vinden van oplossingen voor gronden of gebouwen in afwachting van een definitieve 
herbestemming behoort tot je opdracht. Je stuurt de (her)ontwikkeling van verworven of te verwerven gronden 
en gebouwen aan en je beheert zo een deel van de vastgoedportefeuille van de stad en het OCMW. Voor je 
opdrachten werk je samen met andere experten binnen en buiten de organisatie. Voor de uitvoering van deze 
taken werk je vanuit het team gebouwen waar de nodige samenwerking, ondersteuning en uitwisseling van 
expertise kan gebeuren met de collega’s van dit team. Het team bestaat uit projectleiders bouwprojecten, 
assistent-projectleiders en administratieve ondersteuning. 
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Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? 

• Je bent het aanspreekpunt en de trekker van projecten die een focus hebben op vastgoedontwikkeling.  

• Je bent de leider van één of meerdere van deze projecten in al zijn tussenfasen. Je leidt een volledig 
traject vanaf het moment van de vraag of de nood aan het project, de voorbereiding, de planning en de 
realisatie tot uiteindelijke overdracht van het project aan gebruikers en beheerders.  

• Je bereidt de planning en het budget voor en dit binnen de budgettaire krijtlijnen en maakt financiële 
prognoses op en rapporteert hierover aan het projectteam, je teamverantwoordelijke en je directeur.  

• Je signaleert en motiveert tijdig de nodige budgetwijzigingen. Waar mogelijk werk je actief mee aan de 
opmaak van subsidiedossiers in de zoektocht naar bijkomende financiële middelen.  

• Je stelt een gedragen projectdefinitie op met oog voor het gewenste programma, alle ambities en 
kwaliteit en duurzaamheid. Je bewaakt de scope gedurende het hele traject en stuurt deze in overleg 
bij waar nodig.  

• Je leidt deze projecten proactief en in overleg met alle betrokken (interne en externe) actoren. Je 
bevraagt op positief-kritische wijze de verwachtingen van de interne of externe klant en stuurt deze 
waar nodig inhoudelijk, financieel of procesmatig bij. Je doet voorstellen en reikt alternatieven aan.  

• Je bewaakt de uitvoering en opvolging van de gemaakte afspraken en ook de kwaliteit hiervan. Je 
organiseert overlegmomenten, schrijft verslagen uit en je neemt de nodige beslissingen binnen de 
afgesproken verantwoordelijkheden (op basis van diverse data en informatie).  

• Je pakt de knelpunten of verbeterpunten in de realisatie van jouw projecten structureel aan om zo de 
processen te optimaliseren.  

• Je onderhoudt een optimale samenwerking met de collega’s die instaan voor de uitvoering van het 
(administratieve luik) van het project. Waar nodig raadpleeg je tijdig je collega-projectleiders of 

begeleiders of je teamverantwoordelijke voor advies. Voor de praktische uitwerking van het pakket van 
taken kan je waar nodig terugvallen op ondersteuning via een aantal assistent-projectleiders in het 
team.  

• Je bouwt een breed netwerk uit binnen en buiten de organisatie om zo op de hoogte te blijven van de 
projecten die invloed kunnen hebben op jouw opdracht. 

• Je coördineert de opmaak van bestekken en aanbestedingen met het studiebureau. Je doet dit binnen 
het kader van de wetgeving op de overheidsopdrachten.  

• Je volgt het project op als leidend ambtenaar waarbij het aangestelde ontwerpteam instaat voor de 
dagelijkse leiding, controle en toezicht op de werken.  

• Je draagt je project finaal over aan de eindgebruikers en aan de collega’s die het gebouw of de (publieke) 
ruimte beheren.  

 

Welke competenties meten we? 

• Klantgerichtheid: Je werkt proactief en structureel aan een klantgerichte dienstverlening en stimuleert 
anderen om klantgericht te werken. 

• Samenwerken: Je werkt op eigen initiatief met anderen aan een gezamenlijk resultaat, ook buiten het 
team, de dienst of directie. 

• Resultaatgerichtheid: Je werkt doelgericht en stuurt anderen aan om doelen te bereiken 

• Wendbaarheid: Je stelt bestaande situaties spontaan in vraag en ziet nieuwe opportuniteiten. 
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• Overtuigingskracht: Je overtuigt anderen door logische, doordachte en overtuigende argumenten en 
beïnvloedingstechnieken te gebruiken. Je streeft hierbij naar haalbare compromissen en win-win 
situaties. 

• Plannen en organiseren: Je plant, organiseert en coördineert complexe overkoepelende projecten en 
opdrachten door middel van het beheren en opvolgen van tijd, kosten, activiteiten en middelen op lange 
termijn. 

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

• Analyseren: Je ziet -terugkerende - patronen, oorzakelijke verbanden en relevante linken in informatie. 

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 

Ben je een externe kandidaat? 

• Je bent in het bezit van een masterdiploma. Daarnaast heb je door je opleiding of ervaring affiniteit 
met of kennis van vastgoedontwikkeling of het realiseren van projecten in de bouwsector. 

• Je bent niet in bezit van een masterdiploma maar je slaagt voor een niveau- en capaciteitstest. Door 
opleiding of ervaring heb je affiniteit met of kennis van vastgoedontwikkeling of het realiseren van 
projecten in de bouwsector.  

 

Ben je een interne kandidaat? 

• Je bent een medewerker van stad/OCMW met min. 4 jaar graadanciënniteit op B-niveau of met min. 4 
jaar graadanciënniteit op C4-C5-niveau en min. 6 jaar dienstanciënniteit. Door opleiding of ervaring 
heb je affiniteit met of kennis van vastgoedontwikkeling of het realiseren van projecten in de 
bouwsector. 

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 voldoen aan deze toelatingsvoorwaarden maar geen masterdiploma 
hebben, dienen te slagen voor een online niveau- en capaciteitstest alvorens deel te kunnen nemen. 

 

Deel 1 – Thuisopdracht  

Je ontvangt een werkgerelateerde case die je thuis kan uitwerken.  

Het minimale resultaat om door te stromen naar het tweede deel is 60/100. 

Timing: De thuisopdracht wordt onder voorbehoud uitgestuurd op 13 oktober 2021 en kan ten laatste worden 
ingediend op 17 oktober 2021 om 23u59. 
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Deel 2 – Uitgebreide mondelinge proef  

Tijdens een gesprek worden jouw inzicht in de job, kennis, ervaring, persoonlijkheid en motivatie bevraagd. 
Daarnaast wordt er ook getoetst of er een potentiële match is tussen de job, de organisatie en de betrokkene. 
Tijdens het gesprek worden het profiel en de situering van betrokkene binnen de organisatie geschetst en aan 
de kandidaat voorgesteld. 

Het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden is 60/100. 

Timing: De mondelinge proef gaat onder voorbehoud door in de week van 25 oktober 2021. 

 

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 contract van onbepaalde duur op A1a-A3a-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. 

• 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 Bieke Verhaeghe, de selectieverantwoordelijke voor deze 
procedure, via vacatures@kortrijk.be of 0489 401 53 27. 

https://www.gsd-v.be/
mailto:vacatures@kortrijk.be

