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Deskundige bouwkundig onderhoud (B1-B3) 
 

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: Deskundige bouwkundig onderhoud  

Directie:     Ruimte 

Team:    Gebouwen 

Loonschaal:   B1-B3 

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? 

Samen met de ongeveer 40 medewerkers van team gebouwen sta je in voor het duurzaam ontwikkelen en be-
heren van het stedelijk patrimonium. Dit betekent zowel het bouwen en verbouwen als het onderhoud en be-
heer van de verschillende stads- en OCMW - gebouwen. Dit gebeurt op een klantgerichte, wettelijk conforme, 
efficiënte, professionele, integrale en creatieve manier.  
 
 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  
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Het doel van deze functie is om mee de kwaliteit van de gebouwen te bewaken en te verbeteren via het 
structureel onderhoud. Je helpt enerzijds mee de meerjarenonderhoudsplanning op punt te zetten via de 
techniek van de conditiestaatmeting van gebouwen. Daarnaast maak je concrete dossiers op die leiden tot de 
verbetering van het stedelijk patrimonium. Je doet dit vanuit een analyse en maakt zo voorstellen tot een 
ontwerp met bestek en meetstaat. Je begeleidt vervolgens de aanbesteding en de uitvoering van de werken. 
Waar nodig doe je beroep op een extern ontwerper om dossiers voor investeringen op te maken. Hierbij neem 
je de rol van projectbegeleider op.  

 

Daarnaast houd je nauw contact met de collega’s van het team gebouwen op depot 102 die instaan voor het 
dagelijks onderhoud en het opvolgen van de meldingen rond defecten aan gebouwen. Hun informatie over de 
werking en gebreken aan de gebouwen helpt je om de prioriteiten voor het gepland onderhoud te bepalen. In 
deze functie neem je voor het onderhoud het bouwkundig aspect van de onderhoudsinvesteringen op je. Het 
onderhoud van de technische installaties gebeurt door je dichte collega. Een bijzondere focus leggen we in deze 
job op de gebouwen met een beschermd statuut. Dit bouwkundig erfgoed vraagt in het onderhoud 
bijzondere aandacht.  

 

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? 

• Je bent verantwoordelijk voor een goed onderhouden en performant gebouwenpatrimonium. Je werkt 

hiervoor een meerjarenonderhoudsplan uit voor de stadsgebouwen. Je formuleert zowel een algemene 

visie als concrete plannen over het realiseren van dit meerjarenonderhoudsplan, rekening houdend met 

de noden en de beschikbare structurele investeringsbudgetten. Je houdt het meerjaren-onderhouds-

plan steeds up-to-date en stuurt bij waar nodig. Hiervoor ga je bij voorkeur steeds proactief te werk, 

omwille van efficiëntie en kostprijs om zo curatieve ingrepen zoveel als mogelijk te vermijden.   

• Je rapporteert en adviseert over de staat van de gebouwen en de evolutie van de bestede structurele 

investeringsbudgetten. Je ondersteunt de beleidslijnen en signaleert de nodige aanpassingen (in functie 

van wetgeving, normering, …) die je zelf vervolgens projectmatig aanstuurt en opvolgt.   

• Je opereert op het snijpunt van verschillende subteams van team gebouwen en de collega’s aanspreek-

punten gebouwen uit de verschillende sectoren in de organisatie (sport, musea, woonzorgcentra, jeugd-

lokalen, kerkgebouwen, cultuurcentra, ontmoetingscentra,…). Je bouwt een netwerk uit van contact-

personen binnen die teams om zo alle relevante informatie te verzamelen in functie van het onder-

houdsplan. Je bouwt hiermee elementaire kennis op rond de staat van de gebouwen.  

• Je ontwikkelt je kennis en inzicht in bouwtechnische aangelegenheden van gebouwen, zowel qua ont-

werpen als plannen en coördinatie van de werf. Je schaaft je kennis van wetgeving actief bij (bouwtech-

nisch, de wet op de overheidsopdrachten,…).    

• Je neemt concrete onderhoudsdossiers voor jouw rekening: over dakwerken, vernieuwen schrijnwerk, 

schilderwerken, kleinschalige inrichtings- en aanpassingswerken in de bestaande gebouwen. Hiervoor 

verzamel je de nodige info zoals een opmetingsplan, details van de bestaande toestand, de vaststelling 

van de oorzaak van een probleem. Je onderzoekt de meest geschikte oplossing en je werkt je idee uit 

via de opmaak van een bestek, meetstaat, raming van een plan en een uitvoeringsdossier waar nodig. 

Je begeleidt het volledige dossier – van opmaak tot beslissing – met ondersteuning van de administra-

tieve medewerkers voor de overheidsopdrachten. Waar nodig stel je een extern ontwerper aan om dos-

siers uit te werken die jij dan begeleidt. Je plant de realisatie in overleg met de betrokken gebouwenbe-

heerders en aannemers of de stielmannen uit depot 102. Je leidt en controleert de uitvoering van de 

werken. Je staat in voor de nazorg van het dossier (oplevering, as-built).  
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• Je biedt zowel ondersteuning via technisch advies bij het technisch onderhoud van het stedelijk patri-

monium door onze eigen stielmannen en als bij de budgettaire inschatting van wijzigingen, uitbreidin-

gen en aanpassingen aan de gebouwen. 

• Je geeft insteek via advies vanuit je technische bouwkundige kennis aan het netwerk van de gebouwbe-

heerders in de stadsorganisatie.  

• Je rapporteert aan de projectleiders van de grote bouwprojecten over de staat van het patrimonium. 

Je vormt hierin de link tussen de projecten en het dagelijks onderhoud en beheer. Daarnaast rapporteer 

en signaleer je knelpunten rond de kwaliteit van de gebouwen. 

• Je houdt je expertise en kennis rond de bouwkundige aspecten up-to-date en je stelt die kennis actief 

ter beschikking aan de collega’s waar nodig. Je bouwt je kennis rond het omgaan met de bijzondere as-

pecten van het Onroerend Erfgoed verder uit.  

• Je inventariseert, verzamelt en onderhoudt de nodige gegevens om altijd te beschikken over degelijke 

info voor de uitvoering van de job (FMIS via Topdesk en/of O’Prognose).  

• Je houdt contact met leveranciers en producenten. 

Belangrijk voor deze functie:  

• Je kan je gemakkelijk verplaatsen in Kortrijk. 

 

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. 

• Adviseren: Je geeft gericht advies op basis van je eigen expertise en knowhow. 

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 

Ben je een externe kandidaat? 

• Je bent in het bezit van een bachelordiploma Bouw of een bachelordiploma Assistent-Architect. 

• Je bent in het bezit van een ander bachelordiploma of diploma dat toegang geeft tot niveau B en hebt 
minstens 1 jaar aantoonbare en relevante beroepservaring.   
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• Je bent niet in het bezit van een bachelordiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B, maar 

slaagt voor een online niveau- en capaciteitstest én hebt minstens 1 jaar aantoonbare en relevante 
beroepservaring. 

 

Ben je een interne kandidaat? 

• Je hebt minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau bij de stad of het OCMW. Daarnaast heb je 
minstens 1 jaar aantoonbare en relevante beroepservaring. 

• Je hebt minstens 4 jaar graadanciënniteit op C-niveau of minstens 4 jaar graadanciënniteit op D4/5-
niveau én 6 jaar dienstanciënniteit  bij de stad of het OCMW. Daarnaast heb je minstens 1 jaar aan-
toonbare en relevante beroepservaring. 

 

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 
bachelorsdiploma 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 5 november 2021 en kan ten laatste 
ingediend worden op 9 november 2021 om 23u59. 

 

Deel 2 – 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 de betrokkene binnen de organisatie geschetst en aan 
de kandidaat voorgesteld.  

Het minimale resultaat om te slagen is 60/100. 

Timing: De mondelinge proef gaat onder voorbehoud door op 18 of 19 november 2021. 

 

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve) 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met 
mogelijkheid tot verlenging. 
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Wat mag je van ons verwachten?  

• Een contract 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. 

• 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 056 27 86 61. 

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

