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TEAMLEADER GEBOUWENONDERHOUD 
 

Kortrijk als werkgever 

Elke dag zet je je samen met meer dan 1800 collega’s van vzw Zusters Augustinessen, 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


 

INFOBUNDEL | TEAMLEADER GEBOUWENONDERHOUD  2 

Functiegegevens 

Formele Functiebenaming: Exploitatieverantwoordelijke gebouwenonderhoud 

Directie:     Ruimte 

Team:    Gebouwen / Onderhoud gebouwen 

Loonschaal:   IFIC 14 

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. 
Ontdek het volledige organogram. 
Team gebouwen staat in voor het duurzaam ontwikkelen en beheren van ons patrimonium. Dit betekent zowel 
het bouwen en verbouwen als het onderhoud en beheer van dit patrimonium. 

Ons patrimonium 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. 

Team onderhoud gebouwen bestaat uit een 20tal werkmannen en de administratie waar de 
exploitatieverantwoordelijke leiding aan geeft.   

Wat is de missie van team onderhoud gebouwen? 

Het team staat in voor het onderhoud en de herstellingen aan de gebouwen en de bijhorende technische 
installaties om de goede werking te garanderen. De diverse werkmannen zijn expert in hun vakgebied en staan 
ook buiten de kantooruren klaar voor dringende interventies via een permanentiesysteem. 

Wat is het doel van de functie? 

Als exploitatieverantwoordelijke geef je leiding aan een team van medewerkers (20 stielmannen met elke hun 
specialiteit en de administratie) die verantwoordelijk zijn voor een bepaalde dienstverlening van de stad en het 
OCMW Kortrijk.  Concreet gaat het over het onderhoud en de herstellingen aan de gebouwen en de bijhorende 
technische installaties om de goede werking te garanderen. Je coördineert de dagelijkse werking van het team. 
Je coacht en begeleidt je medewerkers in het behandelen, uitvoeren en opvolgen van hun taken met als doel 
de ambities van het beleid te realiseren. Daarnaast ben je zelf expert in de materie en ondersteun je je 
teamverantwoordelijke inhoudelijk binnen bepaalde dossiers en projecten. Je staat eveneens in voor het 
beheer, gebruik en onderhoud van de infrastructuur en werkmiddelen en je neemt administratieve taken op 
die verbonden zijn aan de werking van je team.  

Wat is de visie op leiderschap? 

Als leidinggevende binnen onze organisatie combineer je een resultaatgerichte aanpak met een mensgerichte 
houding. 

Je promoot het beleid van de organisatie bij je medewerkers, je maakt de ambities helder en benadrukt de rol 
van iedereen in het realiseren van de doelstellingen. Je toont daarbij zelf een groot engagement en een sterke 
betrokkenheid bij de organisatie. Je formuleert een duidelijke visie en plan van aanpak binnen je werkdomein. 
Je zet kwaliteit in de dienstverlening voorop, op maat van de klant. In jouw manier van werken zit 

https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/2021-11/organogram-macro-en-subteams-nov-2021-met-vermelding-directeurs.pdf
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ondernemerschap, zin voor innovatie en een zeg-en-doe mentaliteit. Je zet in op samenwerking met je 
medewerkers en collega’s, en op sterke partnerships, binnen en buiten de organisatie. 

Je houdt ervan om met je medewerkers te praten en hen regelmatig feedback te geven over hun prestaties. Je 
biedt ruimte voor ieders mening en bewaakt dat er binnen het team respectvol met elkaar wordt omgegaan. Je 
gelooft in de talenten van je medewerkers en stimuleert hen om deze verder te ontwikkelen. Je doet dit door 
hen te inspireren, te motiveren en waar nodig ook te begeleiden. Je hebt aandacht voor iedereen, je toont 
waardering voor sterke resultaten en zorgt ervoor dat wie het moeilijk heeft, niet achterblijft. Je communiceert 
duidelijk tegenover je medewerkers, je toont veel vertrouwen en je neemt je verantwoordelijkheid om bij te 
sturen wanneer dat nodig is. 

 

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? 

Je realiseert de doelstellingen van het beleid.  
Je werkt mee aan een vooruitstrevend beleid in Kortrijk in overeenstemming met het bestuursakkoord. Je on-
dersteunt op een operationeel niveau de uitwerking van het beleid en de visie op het dagelijks onderhoud van 
de gebouwen in ons patrimonium. Je werkt mee aan de reorganisatie of bijsturing van de dagelijkse werking om 
tot een efficiënte en performante dienstverlening te komen. Je zoekt organisatiebreed samenwerking.   
Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle realisatie van de dienstverlening van het onderhoudsteam ge-
bouwen. Je bent het aanspreekpunt voor de organisatie, de burgers en de medewerkers bij problemen. Indien 
nodig kom je tussen bij conflicten met klanten en neem je een bemiddelende rol op. Je signaleert pijnpunten aan 
je leidinggevende en doet voorstellen ter verbetering.  

  
Je coördineert de werking van het team.  
Je staat in voor de goede werking van je team en coördineert de activiteiten ervan rekening houdend met de 
geldende afspraken. Dit betekent onder meer dat je de werking van je team organiseert en opvolgt, en dit zowel 
op inhoudelijk als organisatorisch vlak. Je zorgt ervoor dat de medewerkers van jouw team als hechte teams 
functioneren.   
Je legt de focus op het functioneren van je groep medewerkers als 1 team. Je houdt hierbij rekening met de 
eigenheid en focus van de verschillende sectoren in de organisatie waarvoor we werken maar blijft een cohe-
rente eenduidige en transparante open service nastreven met je team.  
Je organiseert daartoe overleg, faciliteert en stimuleert de teamwerking, en de interne communicatie binnen het 
team.   
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse werkplanning van je team. Je verdeelt de taken en zorgt voor een 
efficiënte personeelsbezetting (miv wachtdienst). Jij en je teamgebruiken hiervoor het platform Topdesk waar 
de meldingen beheerd worden en dat als centraal instrument dient voor opvolging, rapportage, planning werk-
last, communicatie.  In samenwerking met de administratie zorg je ervoor dat het team de beschikbare tools 
voor het meldingenbeheer optimaal benutten.  
  
Je zoekt naar oplossingen bij bezettingsproblemen, zoals afwezigheden bij ziekte, opname verlof, bijkomende 
taken, … en garandeert de basisdienstverlening. Je bent zelf flexibel om binnen de specifieke openingsuren van 
de dienst de werking op te volgen.   
Je neemt administratieve taken op zoals de documenten i.v.m. personeelszaken, de opvolging van meldingen, 
bestellingen, facturen, etc.  in overleg met de betrokken administratieve medewerkers.  
Je controleert de uitvoering van de taken van de medewerkers. Je gaat na of opdrachten correct en efficiënt 
gebeuren, volgens de afspraken en de veiligheidsvoorschriften.  
Je bent verantwoordelijk voor de werkingsmiddelen en de infrastructuur van het team. Je zorgt voor gepaste 
voorraden (intern, extern) van de werkingsmiddelen. Je zorgt voor de staat, het onderhoud en het correct en 
veilig gebruik op van voertuigen, machines, producten, ruimtes, ….   
Je zorgt voor een vlotte communicatie met de rest van het team en de leidinggevende(n). Waar nodig kan je voor 
realisatie van de doelstellingen en in aanvulling op de bezetting met eigen mensen een beroep doen op externe 
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middelen (raamovereenkomsten, tijdelijke extra krachten, sociale economie, externe aannemers in aanvul-
ling,…), dit in nauw overleg met de collega’s team gebouwen.  
  
Je bent steeds in staat te rapporteren over de vooruitgang van bepaalde opdrachten en het overzicht van de 
planning en voorliggende werklast.   
Je geeft mee input aan de collega’s van team gebouwen, aangaande suggesties voor de verbeterings-en onder-
houdswerken van de gebouwen en hun installaties en werkt mee aan een visie m.b.t. preventief onderhoudbe-
heer om zo ad hoc en curatief werken te vermijden.  
  

Je geeft leiding aan je medewerkers.  
Je geeft leiding aan jouw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van de visie en het perso-
neelsbeleid van stad Kortrijk, waar we gaan voor een evenwicht en combinatie van een resultaats- en mensge-
richte aanpak.   
In samenwerking met HR zorg je ervoor dat je medewerkers tevreden zijn en hun talenten tot hun recht komen. 
Dit betekent onder meer dat je hen regelmatig feedback geeft over hun functioneren. Waar nodig maak je dui-
delijke afspraken over verbeterpunten of durf je bij te sturen. Je adviseert je medewerkers en eventueel bege-
leidt je hen ook bij hun dagelijkse werkzaamheden. Je besteedt veel aandacht aan communicatie en creëert op 
die manier betrokken en geïnformeerde medewerkers.   
  

Je zet je schouders onder de projecten binnen je eigen team of binnen de organisatie.  
Je werkt mee aan de uitvoering van de strategische doelstellingen van je directie en team gebouwen en je zorgt 
ervoor dat ze binnen jouw team vertaald en gedragen worden.  Je bent vanuit de pijler beheer&exploitatie/depot 
102 één van de drijvende krachten binnen team gebouwen.  
De kwaliteit van de service (planning, communicatie, gepaste oplossingen, snelheid van uitvoering volgens  pri-
oriteiten) is één van de speerpunten van het team.  
Je ondersteunt het team, de directie of de organisatie bij bepaalde projecten waar jij en / of je team een meer-
waarde kunnen bieden. Je durft verder kijken dan je eigen team en stimuleert je medewerkers om zich ook flexi-
bel in te zetten als de organisatie daar om vraagt. (bv. de organisatie van de verkiezingen, onverwachte nieuwe 
noden, tijdelijk verschuiven om een ander team uit de nood te helpen, …)  
Je zorgt ervoor dat de interventies en tussenkomsten die leiden tot aanpassingen aan gebouw of installaties 
breed in de organisatie gekend zijn d.m.v. bijhouden van plannen, aanpassingen installatieschema’s.  
Je organiseert een systeem van wachtdienst waarbij een afgesproken service (SLA) van team gebouwen naar de 
gebruiker toe gegarandeerd wordt  24h/24h doorheen het volledig jaar.  
  

Je ontwikkelt je eigen expertise.  
Je stelt je expertise ten dienste van wie er belang bij heeft. Je bent steeds bereid om bijscholing te volgen om op 
de hoogte te zijn van de trends binnen je werkveld. Je neemt hierin ook zelf het initiatief.   
Je onderhoudt contacten met diverse teams en (externe) organisaties met het oog op het uitbouwen van jouw 
expertise en van een netwerk.   
Je staat open voor vernieuwing en verandering. Je ondersteunt je leidinggevende tijdens de implementatie van 
nieuwe afspraken en denkt actief mee rond de praktische uitvoering ervan. Je durft zaken in vraag stellen en stelt 
je op als een constructieve, flexibele meedenker  
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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.  

• Plannen en Organiseren : Je coördineert acties, tijd en middelen op middellange termijn, voor jezelf, je 

team of collega’s.  

• Leiding geven: Functioneel leidinggeven. Je stuurt je team taakgericht aan op korte termijn.  

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

• Veilig werken: Je leeft de algemene veiligheidsvoorschriften bij de uitvoering van een taak of opdracht 
na.  

• Technische vaardigheden beheersen: Je gebruikt de correcte technische handelingen om je taak of 
opdracht uit te voeren.  

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 

• Je behaalde een technisch diploma of je hebt relevante ervaring binnen de sector van technische 

dienst.  

• Leidinggevende competenties zijn mooi meegenomen.  

 

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 : Speedinterview 

Kandidaten worden tijdens een kort interview bevraagd rond jobbeeld, motivatie en technische vaardigheden. 
Dit gesprek duurt een kwartier en gaat digitaal door. De kandidaten moeten slagen in dit selectieonderdeel om 
door te stromen naar de volgende ronde. 

Timing: woensdag 15 juni 2022 in de voormiddag (onder voorbehoud eventuele wijzigingen). 

 

Deel 2 : Gecombineerde proef 

De kandidaat krijgt voorafgaand aan het interview een case die ter plaatse voorbereid wordt. Deze opdracht 
wordt aansluitend voorgesteld aan de jury. Verder wordt de kandidaat tijdens het interview bevraagd rond zijn 
inzicht in de job, kennis, zijn ervaring, persoonlijkheid en motivatie.  



 

INFOBUNDEL | TEAMLEADER GEBOUWENONDERHOUD  6 

Toetsing of er een potentiële match is tussen de job, de organisatie en betrokkene en waarbij het profiel en de 
situering van betrokkene binnen de organisatie geschetst wordt en aan de kandidaten wordt voorgesteld.  

Resultaat: Het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden voor dit selectiegedeelte en deze 
selectieprocedure is 60/100. 

Timing: maandag 27 juni 2022 (onder voorbehoud eventuele wijzigingen) 

 

Wat mag je van ons verwachten?  

• Loonschaal IFIC 14  

• Vast contract met fulltime tewerkstelling 

• Maaltijdcheques   

• Gratis hospitalisatieverzekering voor werknemer 

• Vergoeding woon-werkverkeer  

• GSD-V voordelen met Pluspas 

• Aantrekkelijk verlofstelsel  

• Een tewerkstelling in een bruisende organisatie met toffe collega’s 

 

Heb je vragen? 

Voor meer informatie of bij vragen kan je contact opnemen met Els Strubbe op 0498 90 93 81 of via 
els.strubbe@kortrijk.be of bij Kaily Desmet op 0474 49 19 24 of via kaily.desmet@kortrijk.be  

mailto:els.strubbe@kortrijk.be
mailto:kaily.desmet@kortrijk.be

