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TOELEIDER DIVERSITEIT (C1-C3) 
 

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: Toeleider Diversiteit 

Directie:     Dienstverlening en social beleid 

Team:    Wijkgericht Sociaal Werk 

Loonschaal:   C1-C3 

Rapporteert aan:    Teamverantwoordelijke 

 

In welk team kom je terecht? 

Als toeleider diversiteit kom je terecht in het team Wijkgericht Sociaal Werk, meer bepaald in het subteam 
Brugfiguren. Team Wijkgericht Sociaal Werk valt binnen het organogram onder de directie Dienstverlening en 
Sociaal beleid.  

 

Wat is de missie van team Brugfiguren? 

Team brugfiguren wil vooral inzetten op de toegankelijkheid van de stad en haar dienstverlening, anderzijds 
zetten we in op het versterken van gelijke kansen van de Kortrijkse burgers. 

 

Wat is het doel van de functie? 

Je motiveert en informeert mensen van buitenlandse herkomst in het vinden van hun weg naar de geschikte 
dienst- en hulpverlening, projecten, (vrije tijds) organisaties en andere partners. Dit alles in functie van het ver-
hogen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid: je zorgt ervoor dat ze het de volgende keer misschien alleen 
kunnen doen, zonder jou.   
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Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? 

Je bent een aanspreekpunt voor mensen met een migratieachtergrond in Kortrijk. Je aanhoort de noden, ver-
wachtingen en behoeften en geeft hen zicht op een mogelijk aanbod of gepaste doorverwijzing.   

• Je spreekt ‘klanten’ aan en legt contact met de mensen van buitenlandse herkomst, in het ont-
haalbureau, het stadhuis, de wijkteams, via de andere brugfiguren in Kortrijk, …  

• Je ondersteunt en moedigt de communicatie aan tussen mensen van buitenlandse herkomst 
en betrokken diensten    

• Je helpt hen bij het lezen van administratieve brieven, het voeren van telefoongesprekken, het 
registreren voor diensten online en offline, het opzoeken van informatie op het internet…   

• Je geeft basisinformatie over de lokale diensten in Kortrijk.  

• Je beantwoordt praktische vragen  

• Je motiveert nieuwe inwoners om een lokaal integratieproces te starten   

• Je stimuleert hierbij de zelfredzaamheid van de klant; je geeft uitleg wanneer iets niet duidelijk 
is en ondersteunt waar nodig.  

   
 Je zorgt voor een optimale informatiedoorstroom met het oog op een kwaliteitsvolle klantgerichte dienstverle-
ning   

• je neemt actief deel aan intern en extern overleg, vergaderingen, werkgroepen en vormingen  

• Je verzamelt en geeft problemen, vragen en noden door aan de juiste diensten, organisaties en 
voorzieningen en formuleert waar mogelijk suggesties voor een betere dienstverlening  

• Je stelt je expertise ter beschikking van collega’s  
   
Je voert een aantal algemeen ondersteunende administratieve taken uit in functie van de organisatie van je eigen 
job  

• Je maakt zelfstandig de nodige afspraken en houdt je agenda bij;    

• Je registreert alle vragen en contacten in een databank op de computer  

• Je behandelt inkomende en uitgaande mails   

• Je rapporteert over de stand van zaken van hulpvragen aan betrokkenen of belanghebbenden  
 

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 gericht en actief om vooropgestelde doelen te bereiken. 

• Wendbaarheid: Je staat open voor veranderingen in je verantwoordelijkheden of takenpakket, team 
of werkplek. 

• Plannen en organiseren: Je plant opdrachten en taken op korte en middellagen termijn in volgens de 
afgesproken prioriteiten, rekening houdend met de beschikbare tijd en middelen. 

• Kwaliteitsvol werken: Je onderneemt acties om de kwaliteit van het werk te verbeteren. 

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

• Empathisch handelen: Je houdt rekening met door anderen geuite gevoelens, behoeften, gedachte, 
verwachtingen en wensen. 
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Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 

Je bent een externe kandidaat en  

• Je hebt een diploma secundair onderwijs. 

 

Je bent een interne kandidaat en  

• Je hebt een contract onbepaalde duur en minstens 12 maand graadanciënniteit op C-niveau bij de stad 
of het OCMW en je neemt deel via interne en externe personeelsmobiliteit. 

• Je hebt minstens 4 jaar niveau anciënniteit op D-niveau én 6 jaar dienst anciënniteit bij de stad of het 
OCMW en neemt deelt via bevordering. 

 

Hoe verloopt de selectieprocedure?  

Screening CV’s 

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

 

Deel 1: Speedinterview (bij meer dan 12 kandidaten) 

Tijdens een kort digitaal gesprek van een 20-tal minuten, wordt gepeild naar enkele essentiële elementen zoals 
ervaring, jobinzicht, communicatie en motivatie.  

Dit selectieonderdeel is eliminerend. De kandidaten moeten geslaagd zijn om toegelaten te worden tot het 
volgende selectieonderdeel. 

Timing: gaat onder voorbehoud door op donderdag 25 augustus (reservedag op vrijdag 26 augustus), na 
afspraak. 

 

Deel 2: Uitgebreide mondelinge proef 

Tijdens het gesprek gaan we verder in op competentievereisten, inzicht in de job, kennis, ervaring, 
persoonlijkheid en motivatie. Er wordt afgetoetst of er een potentiële match is met de job, het team en de 
organisatie. 

Deze ronde is eliminerend, je moet minimum 60/100 behalen om als geslaagd beschouwd te worden bij de 
afsluiting van de selectieprocedure.  

Timing: gaat onder voorbehoud door op donderdag 8 september 2022, na afspraak 

 

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve) 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met 
mogelijkheid tot verlenging. 
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Wat mag je van ons verwachten?  

• Een contract van onbepaalde duur op C-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. 

 

Wat verwachten we van jou? 

• Kennis van meerdere talen en culturen is een pluspunt  

• Je zal voornamelijk overdag werken, maar je bent bereid om ook avondpermanentie te houden. (een 
deeltijdse tewerkstelling is bespreekbaar) 

•  Je kan je gemakkelijk verplaatsen in en rondom Kortrijk (onthaalbureau, stadhuis, wijkteams, 
Deelfabriek, mee op stap met klanten) 

 

Heb je vragen? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met An Vanhoutteghem, de selectieverantwoordelijke voor deze 

procedure, via vacatures@kortrijk.be.  

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

