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Projectmedewerker BK6 (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: Projectmedewerker BK6  

Directie:     Vrije tijd 

Team:    Cultuurcentrum 

Loonschaal:   B1-B3 

Rapporteert aan:    Teamverantwoordelijke cultuurcentrum 

 

In welk team kom je terecht? 

Team Cultuurcentrum valt in het organogram onder de directie Vrije Tijd, bestaat uit een 30-tal medewerkers en 
verenigt de werking van het muziekcentrum Track, BK6 en de schouwburg.  

 

Wat is de missie van team Cultuurcentrum? 

Cultuurcentrum Kortrijk realiseert een diversiteit aan kunst en cultuur, met oog op passie en creativiteit, amuse-
ment en ontspanning, empathie en reflectie, ontmoeting en stimuleert zo een sociale en duurzame ontwikkeling 
van de samenleving in onze stad en regio. Cultuur als middel om de wereld anders te verbeelden, als cruciaal 
onderdeel om grote en kleine uitdagingen in de maatschappij aan te pakken. 

Wat is het doel van de functie? 

Als projectmedewerker BK6 maak je van Broelkaai 6 (BK6) een open huis waar er plaats is om elkaar te ontmoe-
ten rond projecten in aanloop naar Culturele Hoofdstad 2030, waar ideeën ontstaan en worden gedeeld. BK6 is 
ook een werkplek van alle medewerkers die werken aan de kandidatuur. Daarnaast is BK6 een open werkplek 
voor projectactoren ikv DURF2030.   
  
Om dit open huis te laten leven, een gezelligheid te creëren en een continue aanwezigheid te verzekeren, zet jij 
een basis bar concept op. Dit is een bar waar je er tijdens het werken een koffie kan drinken, een drankje kan 
nuttigen tijdens de lunch in de tuin of tijdens een aperitief kan brainstormen over nieuwe ideeën, allerlei mensen 
kan ontmoeten en in contact komt met DURF2030. Je bouwt in voorbereiding voor toekomstige concessie een 
nieuw horecamodel uit (eigen uitbating, verhuur aan externe organisaties en samenwerking met lokale horeca 
ondernemers, inzet vrijwilligers). Je zet alle voorbereidende stappen voor het toekomstig concessiemodel. Dit 
gaat dan over het definiëren van een correct lastenboek dat rekening houdt met de juiste afspraken met team 
gebouwen en erfgoed, met alle stakeholders intern en extern; het bepalen van een juiste rendabiliteit; het be-
heren van de concessieprocedure vanuit juridisch perspectief en openbare aanbesteding en samenstellen jury 
en selectieprocedure, etc.  
  
Je coördineert ook de dagelijkse exploitatie in BK6 en fungeert als eerste aanspreekpunt voor bijvoorbeeld ver-
huur van de orangerie. Je gaat actief op zoek naar korte termijn samenwerkingen met horeca-ondernemers en 
geeft aan externe organisaties de mogelijkheid om de bar en de salons te huren buiten de openingsuren – bij-
voorbeeld voor tijdelijke pop-up bar. Je bouwt hier correcte samenwerking of contracten rond op om dit project 
break even te laten draaien.   
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Je bent aanspreekpunt voor team gebouwen en neemt rol op als gebouwenverantwoordelijke voor BK 6 in func-
tie van de geplande renovatiewerken in BK6. Je stemt de planning af met alle activiteiten van het eigen barcon-
cept, de tijdelijke en permanente partners in BK6.   
  
Je creëert een aantrekkingskracht voor het gebouw BK6 en houdt de drempels zo laag mogelijk om iedereen deel 
uit te laten maken van DURF2030. Jijzelf bent deel van het DURF2030 team en draagt de waarden en visie van 
DURF2030 mee uit naar aanloop van Culturele Hoofdstad 2030. Je bouwt nodige contacten en een netwerk op 
binnen de Stad om dit verhaal mee vorm te geven. Zo werk je samen met Durf2030 een uniek en creatief concept 
uit om in het barverhaal ook het verhaal van culturele hoofdstad te brengen.   

 

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? 

Algemeen   

Je bent een goede communicator en praktisch ingesteld. Je bent empathisch en ziet opportuniteiten voor 

samenwerking. Je bent genereus naar de partners binnen het netwerk en het gebouw. Een teamspeler die erin 

slaagt om diverse individuen, organisaties, ondernemers te enthousiasmeren om deel uit te maken van 

DURF2030.   

 

Je werkt voltijds en bent continu aanwezig tijdens de openingsuren: 12h tot 19h op weekdagen om het 

volgende te realiseren:  

  

Luik bar concept  

• Je bouwt een horecaconcept uit als tijdelijk gegeven en doet al het voorbereidend werk voor 

toekomstige concessie in BK6 na de renovatiewerken.   

• Je staat in voor de opvolging van bestellingen, administratieve afhandelingen van de horeca-activiteit.  

• Je runt de bar: je staat zelf in de bar, aangevuld door jobstudenten, vrijwilligers, en zorgt ervoor dat dit 

break even kan draaien.  

• Je stuurt het bar-team aan en maakt afspraken.  

• Je communiceert intern en extern over de horeca- en aanverwante activiteiten.  

  

Luik exploitatie 

• Je gaat in gesprek met (geïnteresseerde/toekomstige) klanten en geeft advies over wat kan en niet kan 

in de infrastructuur van BK6.  

• Je bent - waar mogelijk- matchmaker tussen de klanten en de inhoudelijke ambities van het platform 

DURF2030.  

• Je staat in voor de administratieve opvolging van iedere verhuuractiviteit, van offerte en contract tot 

eindfactuur. Je bouwt hier nodige processen en systemen rond in om dit efficiënt te laten verlopen.  

• Je clustert alle technische en productionele gegevens en geeft ze door aan de juiste personen binnen 

de organisatie.  

• Je maakt afspraken met de verschillende gebruikers rond de dagelijkse werking van de infrastructuur.  

• Je doet het kalenderbeheer van de verschillende ruimtes in het gebouw.  

• Je coördineert alle meldingen en aanvragen met betrekking tot de infrastructuur.  
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• Je bent de rechtstreekse link met het team Gebouwen binnen de stad voor het beheer van de 

infrastructuur en neemt actieve rol op als gebouwenverantwoordelijke.  

• Je bewaakt de kosten en beheert het budget gelinkt aan de infrastructuur: raming van de kosten, 

aanvragen en vergelijken van eenvoudige offertes, opvolgen van financiële administratie, …  

 

Luik opvolging werken  

• Je bent de tussenpersoon tussen team gebouwen en de partners die gebruik maken van de ruimte.   

• Je stemt de planning van werking (eigen barconcept – tijdelijke partners...) af op de planning van de 

renovatiewerken.   

Luik samenwerkingen   

• Je gaat actief op zoek naar korte termijn samenwerkingen met lokale horeca-ondernemers om tijdelijk 

kansen te geven in het gebouw (bijvoorbeeld een pop-up).  

• Je communiceert extern naar organisaties over de mogelijkheid om de bar en salons te huren buiten 

de openingsuren.  

• Je maakt afspraken met externe organisaties en maakt contracten op.  

• Je werkt samen met Durf2030 aan een creatief concept om de evoluties binnen culturele hoofdstad in 

de gebruiksruimten te brengen.  

 

Belangrijk voor deze functie: 

• Je hebt praktisch inzicht, kennis en ervaring met gebruik van infrastructuur.  

• Je hebt inzicht, kennis en ervaring in horeca uitbating.  

• Je hebt ervaring met online en offline communicatie.  

• Je hebt kennis van Nederlands-Frans-Engels (mondeling en schriftelijk).  

 

Welke competenties meten we? 

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

• Samenwerken: Je werkt op eigen initiatief dagelijks met je collega’s in he 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 je collega’s. 

• Communicatie: 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. 
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Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 

Ben je een externe kandidaat? 

• Je hebt een bachelorsdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B. Ervaring in het uitbaten 
van horeca is sterk aangewezen. 

 

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. 

 

Deel 1 – competentiegericht interview 

Je wordt bevraagd rond jouw inzicht in de job, kennis, ervaring, competenties, persoonlijkheid en motivatie. Er 
wordt afgetoetst of er een potentiële match is met de job, het team en de organisatie.  

Het minimale resultaat om te slagen is 60/100.   

Timing: Het competentiegericht interview gaat door op 4 februari 2022. 

 

Wat mag je van ons verwachten?  

• Een contract van bepaalde duur (6 maand, uitbreiding tot 2 jaar is mogelijk) 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. 

 

 

https://www.gsd-v.be/
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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. 

mailto:vacatures@kortrijk.be

