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DOSSIERBEHANDELAAR OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
MILIEU (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: Dossierbehandelaar omgevingsvergunningen (Milieu)   

Directie:     Ruimte 

Team:    Bouwen, Milieu en Wonen 

Loonschaal:   B1-B3 

Rapporteert aan:    Teamverantwoordelijke Bouwen, Milieu en Wonen 

 

In welk team kom je terecht? 

Het team Bouwen, Milieu en Wonen valt onder de directie Ruimte en bestaat uit een 30-tal medewerkers. Het 
team wordt opgedeeld in 3 subteams:  

1. Bouwen 

2. Milieu 

3. Wonen 

 

Wat is de missie van team Bouwen, Milieu en Wonen? 

Het team Bouwen, Milieu en Wonen heeft als missie mee te bouwen aan Kortrijk als stad waar mensen willen 
komen wonen en werken. We zetten in op diversiteit in het woonaanbod met respect voor de eigenheid van 
onze stad. We blijven ondersteuning bieden om woningen energiezuinig en kwalitatief te maken. Het aanbod 
aan en de toegang tot betaalbare woningen wordt verder uitgebouwd. We zijn selectief in waar en hoe we willen 
bouwen, met aandacht voor de eigen identiteit van buurten en wijken. We scheppen een kader voor ruimtelijke 
planning, architectuur en erfgoed. 

 

Wat is het doel van de functie? 

Als dossierbehandelaar omgevingsvergunningen sta je in voor het analyseren en verwerken van aanvragen voor 
omgevingsvergunningen met als doel voor deze dossiers een voorstel van beslissing te formuleren. 
Omgevingsvergunningen omvatten verschillende componenten. Enerzijds sta je in voor de 
omgevingsvergunningen met een milieucomponent, dit zijn omgevingsvergunningen voor de exploitatie van 
ingedeelde inrichtingen of activiteiten zoals bedrijven en landbouwbedrijven. Je biedt eveneens ondersteuning 
voor bodemzaken. Anderzijds behandel je ook aanvragen voor omgevingsvergunningen met een 
stedenbouwkundige component. Het zwaartepunt ligt in deze functie bij omgevingsvergunningen met een 
milieucomponent, maar je ondersteunt ook je collega’s die de stedenbouwkundige dossiers behandelen. 

De dossierbehandelaar is verantwoordelijk voor de volledige afhandeling van een dossier, vanaf de 
voorbespreking over de officiële aanvraagprocedure tot het uiteindelijke voorstel van beslissing. Bij de 
beoordeling van de aanvragen wordt rekening gehouden met de ruimtelijke context, de hinder die veroorzaakt 
kan worden, de procedures, wetgeving, regelgeving en de doelstellingen van het beleid. Je werkt hierbij nauw 
samen met de omgevingsambtenaren en de andere collega’s van het team. 
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Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? 

Als dossierbehandelaar omgevingsvergunningen voor de stad Kortrijk adviseer en begeleid je aanvragers bij de 
uitwerking van hun projecten. Dat kan gaan over burgers, bedrijfsleiders, architecten, … Je streeft hierbij altijd 
naar een kwalitatief resultaat, rekening houdend met de ruimtelijke en wettelijke context.  
 
Je werkt binnen het team Bouwen, Milieu en Wonen samen met collega’s uit het eigen team en uit andere teams 
binnen de stad. Je weet verschillende belangen met elkaar te verenigen. 

• Dossierbehandeling van omgevingsvergunningen en bodemzaken:  
De behandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen behoort tot de kerntaken van het team. 
Als dossierbehandelaar vervul je hierin een belangrijke rol. Je beheert alle dossiers van kleine tot 
middelgrote schaal, grotere projecten kunnen mee opgenomen worden door de gemeentelijke 
omgevingsambtenaren.  
Je staat in voor het inhoudelijk nazicht van dossiers en adviesverlening om te komen tot een correcte 
verslaggeving aan het bestuur en de andere stadsdiensten.  

• Begeleiding van projecten tot aan de vergunning:  
Je begeleidt het voortraject van projecten met een kleinere tot middelgrote schaal in functie van de 
ruimtelijke kwaliteit. 

• Communicatie en draagvlakvorming 
Je zorgt voor transparante en heldere communicatie zodat het beleid, de burger en je collega’s altijd 
geïnformeerd en betrokken zijn. Je vindt klantvriendelijkheid en collegialiteit belangrijk. 

 

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 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 of een diploma dat toegang geeft tot niveau B in de 
richting milieutechnologie, milieuzorg, milieumanagement, milieudeskundige, milieucoördinator, 



 

INFOBUNDEL | DOSSIERBEHANDELAAR 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN  4 

topografie, geografie, geomatica, vastgoed, landmeten/makelaardij, architectuur, toegepaste 
architectuur. 

• Je bent in het bezit van een bachelordiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B in een 
andere richting dan hierboven vermeld en je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare relevante 
beroepservaring.  

• Je hebt geen bachelordiploma, maar minimaal 1 jaar aantoonbare relevante beroepservaring in een 
gelijkaardige functie én je slaagt voor een niveau-en capaciteitstest.  

 

Ben je een interne kandidaat? 

• Je bent een medewerker van stad/OCMW met min. 4 jaar niveauanciënniteit op C-niveau of je bent 
medewerker van stad/OCMW met min. 4 jaar niveauanciënniteit op D4-D5-niveau en min. 6 jaar 
dienstanciënniteit.  

• Je bent een medewerker van stad/OCMW met min.12 maand graadanciënniteit op B-niveau.  

 

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 bachelor 
diploma hebben dienen te slagen voor een online niveau- en capaciteitstest alvorens deel te kunnen nemen. 

 

Optioneel – Speedinterview 

Indien er meer dan 10 kandidaten toegelaten worden tot de selectieprocedure na de CV-screening en capaci-
teitstest, plannen we speedinterviews in om je motivatie en het jobbeeld te bevragen.  
Resultaat: de kandidaat moet geslaagd zijn om toegelaten te worden tot het volgende selectiegedeelte.  

Timing: de speedinterviews (digitaal gesprek van 15 minuten) worden ingepland via Microsoft Teams in de 
week van 22 augustus 2022.  

 

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 25 augustus 2022 en kan ten laatste worden 
ingediend op 31 augustus 2022.  
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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 betrokkene binnen de organisatie geschetst en aan 
de kandidaat voorgesteld. 

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

Timing: Mondelinge proef gaat onder voorbehoud door op vrijdag 16 september 2022.  

 

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 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 Lies Decock, de selectieverantwoordelijke voor deze 

procedure, via 056 27 85 73 of  vacatures@kortrijk.be.  

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

