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PROJECTMEDEWERKER ENERGIEBESPARENDE 
MAATREGELEN (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  

Functiebenaming:  Projectmedewerker Energiebesparende maatregelen 

Directie:     Ruimte 

Team:    Gebouwen 

Loonschaal:   B1 – B3  

Rapporteert aan:    teamverantwoordelijke  

 

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 
stedelijk patrimonium. Dit betekent zowel het bouwen en verbouwen als het onderhoud en beheer van de 
verschillende 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 
manier. 

 

Wat is het doel van de functie? 

Als projectmedewerker Energie is je voornaamste doel om in het bestaande patrimonium energiebesparende 
maatregelen te implementeren. Je helpt zo mee het patrimonium van de stad Kortrijk klimaat neutraal te 
krijgen. Deze maatregelen die je implementeert zijn oa relightings, stookplaatsrenovaties, plaatsen van 
gevel/dak isolatie, zonnepanelen, optimalisatie van ventilatiesystemen, … Door het implementeren van deze 
energiebesparende maatregelen wil de stad het goede voorbeeld geven in het verduurzamen zijn patrimonium.  

Vanuit dit doel leg je linken tussen de uitgevoerde maatregel en het energieverbruik van het gebouw. Je volgt 
via de gebouwbeheersystemen de gebouwen regeltechnisch op. Door het frequent opvolgen van verschillende 
parameters zoals ruimtetemperaturen, kalenders, ventilatiedebieten voorkom je onnodig energie verbruik. 
Indien nodig ga je ter plaatse om de metingen /werking van het gebouwenbeheersysteem af te checken aan de 
realiteit. In overleg met de projectleider energie voer je regeltechnische of praktische optimalisaties door. 
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Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? 

• Je neemt het volledige traject om energiebesparende maatregelen te realiseren voor jouw rekening. 
Je begeleidt het volledige dossier: opmaak bestek, beslissing tot aanbesteding en uitvoering. 

o Hiervoor verzamel je de nodige info zoals een opmetingsplan, details van de bestaande 
toestand. 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. 

o Waar nodig stel je een extern ontwerper aan om dossiers uit te werken die jij dan begeleidt. 

o Na de aanbesteding ben je ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de werken. Je plant 
de realisatie in overleg met de betrokken gebouwenbeheerders en aannemers. Je leidt en 
controleert de uitvoering van de werken als projectbegeleider. Je staat in voor de nazorg van 
het dossier (oplevering, as-built). 

• Je rapporteert over de status van de verschillende maatregelen die je aan het uitvoeren bent in de 
gebouwen zowel naar planning als budget. 

• Je opereert op het snijpunt van verschillende subteams van team gebouwen en de collega’s 
gebouwverantwoordelijken/gebouwgebruikers uit de verschillende sectoren in de organisatie (sport, 
musea, woonzorgcentra, jeugdlokalen, kerkgebouwen, cultuurcentra, ontmoetingscentra, …). Je zoekt 
contact met de contactpersonen van de gebouwverantwoordelijken binnen die teams om zo alle 
relevante informatie te verzamelen in functie van het energieverbruik van de gebouwen. Je bouwt 
hiermee elementaire kennis op rond de staat en het gebruik van de gebouwen. 

• Tijdens je dagelijks contact met de gebouwgebruikers ben je assertief en ben je bewust dat 
regeltechnische aanpassingen een impact hebben op het energieverbruik. Wat is nice-to-have en wat 
is er effectief een noodzakelijke ingreep nodig om het de gebouwgebruikers het juiste comfort te 
kunnen bieden. Hierbij analyseer je de situatie samen met de projectleider energie en hanteer je het 
principe ‘meten is weten’. 

• Door je dagelijks contact met de gebouwgebruikers en gebouwverantwoordelijken zorg je ervoor dat 
iedereen betrokken wordt bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Zo zorg je er mee 
voor dat iedereen betrokken blijft met het energieverbruik van de stadsgebouwen. 

• Je ontwikkelt kennis en inzicht in regel- en bouwtechnische aangelegenheden van gebouwen, zowel 
qua ontwerpen als plannen en coördinatie van een werf. Je schaaft je kennis van wetgeving actief bij 
(EPB, bouwtechnisch, de wet op de overheidsopdrachten, …). 

• Je signaleert knelpunten rond de kwaliteit en werking van de installaties en stuurt bij in overleg met 
de projectleider energie. 

• Je bent verwerft inzicht in het energieverbruik van het patrimonium. Met dit inzicht help je 
gebouwgebruikers die hier vragen rond hebben. 

• Je bent sociaal vaardig. 

• Je bent gedreven en wil bijdragen tot C02 reductie en de klimaatambities van de stad. 

 

Belangrijk voor de functie 

• Je draagt de klimaatzaak een warm hart toe. 

• Door je opleiding of persoonlijke interesse heb je een goede kennis van duurzame energieoplossingen. 
Deze kennis zet je graag in voor deze functie. 

• Daarnaast weet je je collega’s en betrokken partners te enthousiasmeren en kan je draagvlak creëren 
voor de implementatie van energiebesparende maatregelen.  
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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. 

• 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. 

• Innovatie en creativiteit: Je komt met alternatieve ideeën, werkwijzen en oplossingen voor de dag.  

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 

• Je hebt een bachelordiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B, richting elektromechanica 
(klimaattechnologie/klimatisering), bouwkunde, energietechnologie, energiemanagement, 
elektriciteit.  

• Je hebt een ander bachelordiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B maar minimaal 1 
jaar aantoonbare relevante beroepservaring binnen energie/ energiebesparende maatregelen 

 

Hoe verloopt de selectieprocedure?  

Deel 1: Screening CV 

Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze 
selectieprocedure. 

 

Deel 2: Thuisopdracht 

Je ontvangt een werkgerelateerde case die je thuis kan uitwerken. De case wordt verstuurd op 8 september en 
kan ingediend worden tot en met 11 september 2022.  Het minimale resultaat om door te stromen naar het 
derde deel is 60/100. 

 

Deel 3: Mondelinge proef 

Tijdens een gesprek bevraagt de jury je motivatie, ervaring, jobinzicht en enkele competenties.   
Kandidaten moeten minstens 60/100 behalen om als geslaagd beschouwd te worden voor dit selectiegedeelte. 

Timing: de mondelinge proef gaat door in de week van 19 september 2022 (onder voorbehoud). De exacte 
datum van de mondelinge proef zal gecommuniceerd worden tijdens de communicatie over de toelating.  
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Wat mag je van ons verwachten?  

• Een contract van bepaalde duur op B-niveau: deze vacature is gelinkt subsidie-inkomsten, voorlopig 
voorzien tot en met 2030.  

• Maaltijdcheques van 7,00 euro. 

• 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. 

• 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.  

https://www.gsd-v.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

