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DESKUNDIGE GIS EN DATA (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 gis en data 

Directie:     Ruimte 

Team:    Diverse teams  

Loonschaal:   B1-B3 

Rapporteert aan:    Teamverantwoordelijke 

 

In welk team kom je terecht? 

Momenteel hebben we alvast een concrete vacature voor één deskundige Gis en Data binnen Team Parkeren 
en Mobiliteit.  

Team Parkeren en Mobiliteit is een onderdeel van de directie Ruimte in het organogram. Het team bestaat uit 
een vijftigtal medewerkers en staat samen in voor het opmaken, uitwerken en uitvoeren van het 
mobiliteitsbeleid, de exploitatie van de parkeervoorzieningen en de handhaving ervan.  

Wil je graag meer weten? Ontdek het volledige organogram. 

 

Wat is de missie van team Parkeren en Mobiliteit? 

Het team werkt het mobiliteitsbeleid uit in sterke tandem met het team Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid 
- waar de sterk ruimtelijk georiënteerde processen en het overkoepelende strategische beleid worden uitgezet. 
Team Parkeren en Mobiliteit is op zijn beurt verantwoordelijk voor het verder uitwerken van dit strategisch 
beleid in concrete onderliggende plannen. Dit gaat van de invoering van het nieuwe mobiliteitsplan (waar de 
studie volop lopende is), verkeerscirculatie wijzigingen, het verkeersveiliger maken van onze publieke 
infrastructuur tot het opvolgen en implementeren van nieuwe duurzame mobiliteitsprocessen over parkeren, 
fietsparkeren, elektrisch vervoer, deelmobiliteit en het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer.  

Qua operationele werking staat het team in voor de organisatie en exploitatie van de parkeervoorzieningen, 
GAS-parkeertoezicht en toezicht op de voetgangerszones via LPR. 

 

Wat is het doel van de functie? 

Als deskundige GIS en Data sta je mee in voor de ontwikkeling en het beheer van de (GIS-)databanken van je 
team en houd je de gegevens in de (GIS-)databanken up-to-date. Je bewaakt het proces en zorg voor een syste-
matische en kwalitatieve voeding van de verschillende databanken, je coacht en begeleidt je collega’s hierin.  
 
Je werkt nauw samen met diverse betrokken collega’s binnen de directie Ruimte en de directie Digitale Trans-
formatie.  Je bent een cruciale schakel tussen het algemene IT- en databeleid en de concrete werking binnen je 
team, die voor heel wat aspecten steunt op GIS- en datatoepassingen.  

 

  

https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/2021-11/organogram-macro-en-subteams-nov-2021-met-vermelding-directeurs.pdf
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Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? 

• Je bent het aanspreekpunt binnen jouw team (en bij uitbereiding directie) m.b.t. de (geografische) da-

taverwerking. 

• Je staat in voor het aanmaken, bijhouden en beheer van GIS-data. Het databeheer gebeurt aan de 

hand van verschillende informatiebronnen (databanken, plannen, metingen, ...). Je zorgt voor de no-

dige ontsluiting (intern/extern). 

vb. Je werkt in diverse GIS-omgevingen (zoals ArcGIS, QGis, verkeersdatabank, …) 

 

• Je bewaakt een correcte toepassing van de regelgeving m.b.t. jouw thema en volgt de nodige procedu-

res op.  

Vb. Je bewaakt dat de aangeleverde data kwalitatief is en volgens de geldende normen. Je bent verant-

woordelijk voor de kwaliteitscontrole op de datasets die onze organisatie bijhoudt. 

• Je werkt vanuit je expertise mee aan projecten en opdrachten binnen de organisatie en begeleidt of 

trekt deze indien nodig.  Je maakt kaarten, data-exports of analyses op maat. Je adviseert de collega’s 

in het plannings- en ontwerpproces.   

Vb. Je bent verantwoordelijk voor de inventarisatie en het beheer van de begraafplaatsen.  

Vb. Je verdiept je in data rond mobiliteit, laadinfrastructuur, parkeerplaatsen en verkeersborden ter 

ondersteuning van team Parko.  

• Je wisselt kennis en ervaring uit m.b.t. je thema en vertegenwoordigt de organisatie in 
overlegstructuren waarbij je een nuttig en relevant netwerk opbouwt 
Vb. Je legt proactief linken met de GIS-medewerkers van andere teams en directies en bouwt mee het 
netwerk van GIS- en datadeskundigen uit.  

• Je levert deskundig advies aan collega’s en verantwoordelijken zodat zij meer inzicht en kennis krijgen 

bij het tot stand komen van plannen, acties en projecten binnen Kortrijk die gerelateerd zijn aan jouw 

thema.  

Vb. Je zorgt ervoor dat je een overzicht behoudt over de lopende en geplande projecten en je bewaakt 

dat ook in de nazorgfase de nodige data wordt aangeleverd.  

• Je assisteert bij beleidsvoorbereidend werk binnen je team en ondersteunt de uitvoering van het be-

leid vanuit je dagdagelijkse werking teneinde jouw leidinggevende te ondersteunen in het realiseren 

van de team of organisatiedoelstellingen.  

• Je hebt aandacht voor de eigen professionele ontwikkeling teneinde je expertise op peil te houden 
Vb. Je neemt initiatief om volledig op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en trends, 
zowel op juridisch als op technologisch vlak.  

• In de toekomst zal je ook meewerken aan het opzetten van andere kwantitatieve analyses, 
rapporteringen en bijhorende tools ter ondersteuning van het beleid. Zo bouw je mee aan rapporten 
in Microsoft Power BI waarmee data visueel kunnen worden weergegeven. 

• Je gaat frequent aan de slag zal gaan met: Qgis, Arcgis, MS excell, MS Power BI en nog aantal 
specifieke toepassingen en databanken. 
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Belangrijk voor deze functie:  

- Je bent sterk in het verzamelen, analyseren en structureren van informatie.  

- Je hebt een goede kennis Excel  

- Je zal frequent werken met Qgis, Arcgis, MS Excell, MS Power BI en nog aantal specifieke toepassingen 
en databanken. Goede kennis van minstens één van deze tools is noodzakelijk. Er is bereidheid om 
ontbrekende kennis op dit gebied snel te verwerven.  

 

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 hebt een bachelordiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B. Laatstejaarsstudenten 
kunnen ook deelnemen.   

• OF Je hebt geen bachelordiploma of diploma dat toegang geeft tot niveau B, maar minimaal 1 jaar 
aantoonbare relevante beroepservaring (met Data- en/of Gistools) en je slaagt voor een niveau-en 
capaciteitstest.  

Ben je een interne kandidaat? 

• Je hebt een contract onbepaalde duur en minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau bij stad of 
OCMW Kortrijk.  

• OF je hebt een contract onbepaalde duur en minstens 4 jaar niveau anciënniteit op C-niveau (bij Kort-
rijk of in een ander bestuur verworven) of minstens 4 jaar niveauanciënniteit op D4/5-niveau (bij Kort-
rijk of in een ander bestuur verworven) én 6 jaar dienst anciënniteit bij stad of  OCMW Kortrijk.   
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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 in het bezit zijn van een diploma dat toegang heeft tot niveau B worden 
uitgenodigd om een online niveau- en capaciteitstest af te leggen. Kandidaten die slagen voor deze 
test, worden uitgenodigd voor de verdere selectieprocedure.  

• Timing: 18 augustus 2022 

 

Deel 1: Thuisopdracht 

• Met een werkgerelateerde case die je thuis kan uitwerken, willen we nagaan of je kennis en 
informatie kan verzamelen, analyseren en structureren. 

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

• Timing: de thuisdracht zal per mail verstuurd worden in de 2e helft van augustus. Je krijgt een aantal 
dagen de tijd om deze case uit te werken.  

 

Deel 2: Gecombineerde proef 

• Mondelinge proef, voorafgegaan door een tekenopdracht om de GIS-kennis in te schatten. Tijdens het 
gesprek word je bevraagd rond je inzicht in de job, kennis, ervaring, persoonlijkheid en motivatie. 

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

• Timing: eerste helft van september, na afspraak.  

 

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve) 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve voor de functie van Deskundige Gis en 
Data binnen de directie Ruimte die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. 

 

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). 

https://www.gsd-v.be/
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• Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 

• 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. 

 

Ontdek waarom het zo fijn is om voor Kortrijk te werken op werkenbijkortrijk.be of lees de veelgestelde 
vragen. 

 

Heb je vragen? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lies Decock, de selectieverantwoordelijke voor deze 

procedure, via vacatures@kortrijk.be.  

http://www.werkenbijkortrijk.be/
https://www.kortrijk.be/veelgestelde-vragen-over-werken-bij-kortrijk
https://www.kortrijk.be/veelgestelde-vragen-over-werken-bij-kortrijk
mailto:vacatures@kortrijk.be

