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Functiebeschrijving 

HR-manager “Groep Kortrijk” 
 

Functiegegevens 
 

Functiebenaming: HR-manager “Groep Kortrijk” 

Team:   P & O dienst (Loon & Tijd + HRM) 

Loonschaal:  A5a-A5b 

 

Plaats in de organisatie 
 

Je bent lid van het managementteam van zowel stad als OCMW en rapporteert aan de beide 

secretarissen, aan het college van burgemeester en schepenen, aan de OCMW-raad en aan 

de functioneel eindverantwoordelijken en raden van bestuur van de AGB’s SOK en PARKO. 

Je staat beide secretarissen bij in hun decretale taken en bent verantwoordelijk voor de 

realisatie van de beleidsdoelstellingen. Je geeft rechtstreeks leiding aan je teamcoaches en 

stafmedewerkers. 

  

Doel van de functie 
 

Je bent verantwoordelijk voor de verdere strategische, tactische, operationele en moderne 

uitbouw van de algemene organisatie en coördinatie van de personeelsdienst 

(personeelsadministratie) en de HRM-dienst (selectie en rekrutering, vorming, 

verloningsbeleid, organisatieontwikkeling, loopbaanbegeleiding, …) binnen de “Groep Kortrijk” 

(de stad Kortrijk, het OCMW Kortrijk, AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk en Stedelijk 

Parkeerbedrijf Parko), samen met alle betrokken interne (o.a. CBS) en externe (o.a. 

opleidingsorganisaties) partners. 

 

Verantwoordelijkheden 
 

 Je bouwt samen met de beleids- en bestuursorganen een gedragen en modern 
personeelsbeleid strategisch, tactisch en operationeel uit binnen de “Groep Kortrijk”. 
 

 Je ontwikkelt een gedeelde HRM-visie en vertaalt deze in strategische doelstellingen: 
 Je vertaalt de strategische meerjarenplanning naar operationele jaarplannen 

voor de eigen afdeling, rekening houdend met interacties en afhankelijkheden 
van andere domeinen. 

 Je ziet toe op onderlinge afstemming met andere afdelingen en volgt de 
realisatie ervan op. 

 Je tekent binnen dit kader de budgetten uit en volgt ze op. 
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 Je treedt op als organisator en coördinator bij veranderingsprocessen. 
 

 Je organiseert, plant, coördineert en optimaliseert, binnen de vastgestelde kaders, de 
werking van de HRM-afdeling zodat de dienstverlening en de activiteiten van de 
medewerkers leiden tot kwaliteitsvolle resultaten: 

 Je draagt bij tot de opmaak en de ontwikkeling van effectieve en efficiënte HRM-
processen en werkt mee aan de verdere professionalisering en automatisering 
ervan. 
 

 Je staat in voor en geeft vorm aan de sociale relaties binnen de “Groep Kortrijk”: 
 De werking van het HOCBOC, het Comité voor Preventie en Bescherming op 

het Werk en de syndicale werking. 
 

 Je staat de interne preventieadviseur bij in de ontwikkeling en uitrol van een veiligheids- 
en preventiebeleid. 
 

 Je staat in voor het leidinggeven aan, ontwikkelen en coachen van de eigen groep 
medewerkers zodat zij individueel en als team kunnen groeien en optimaal bijdragen 
tot de realisatie van de doelstellingen van de afdeling. 

 

 Je vertegenwoordigt de organisatie extern zodat het imago kan worden versterkt en 
ontwikkeld. 
 

 Je zet actief in op het ontwikkelen van de best passende cultuur, rekening houdend 
met de nood aan ondernemerschap, klantgericht en resultaatgericht werken, innovatie 
en de beleving van de waarden van de “Groep Kortrijk”, teneinde de identiteit van de 
organisatie te ontwikkelen en de betrokkenheid van elke medewerker bij het grotere 
geheel te verhogen. 
 
 
 

Kenniscompetenties 
 

 Je hebt een masterdiploma (diploma in de richting van ‘HRM’ is een pluspunt) en je 
bent een HRM specialist met minimaal 6 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring 
als eindverantwoordelijke binnen het HRM-werkveld. 
 

 Je hebt ervaring in en met een omvangrijke en bestuurlijke organisatie, bij voorkeur 
een lokale overheid. 
 

 Je hebt de nodige financiële kennis om de budgetten vast te stellen, ze te beheren en 
de uitgaven te controleren en er op toe te zien dat de middelen efficiënt gebruikt 
worden. 
 

 Je hebt kennis van relevante ontwikkelingen in het vakgebied, relevante wet- en 
regelgeving en de sector. 
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Generieke competenties – stad Kortrijk 
 

1. Klantgerichtheid – niveau 3 
1.1 Reactieve klantgerichtheid 
1.2 Proactieve klantgerichtheid 
1.3 Klantgerichtheid faciliteren 

 

2. Samenwerken – niveau 3 
2.1 Bijdragen tot het team door open communicatie en betrokkenheid 
2.2 Samenwerken bevorderen 
2.3 Netwerk uitbouwen 

 

3. Integriteit – niveau 3 
3.1 Regels respecteren 
3.2 Regels, ethiek bewaken 
3.3 Integer handelen in complexe situaties 

 

4. Kostenbewustzijn – niveau 2 
4.1 Kostenbewust handelen 
4.2 Kostenbewust handelen faciliteren 

 

5. Veranderingsgericht – niveau 3 
5.1 Open staan voor verandering 
5.2 De bestaande werking in vraag stellen en vernieuwen 
5.3 Verandering stimuleren 

 

 

Functiegebonden competenties 
 

1. Leidinggevend – niveau 3 
1.1. Operationeel aansturen 
2.2. Tactisch aansturen 
2.3. Strategisch aansturen 
 

2. Coachen – niveau 3 
2.1. resultaatgericht coachen van medewerkers 
2.2. Ontwikkelingsgericht coachen van medewerkers 
2.3 Ontwikkelingsgericht begeleiden van klanten 

 
3. Besluitvaardigheid – niveau 2 

3.1 Beslissingen nemen 
3.2 Beslissingen nemen met grote impact 
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4. Visie – niveau 2 
      4.1. Conceptueel en discipline-overschrijdend denken 
      4.2 Visie ontwikkelen 
 
5 Organisatiebetrokkenheid – niveau 3 

5.1. Zich inzetten 

5.2. Doelstellingen van het bestuur mee realiseren 

5.3. De belangen van het bestuur behartigen 

 

6. Resultaatsgerichtheid – niveau 1 

6.1 Objectieven behalen.  

 
7. Bestuursvaardigheid – niveau 1 

7.1  Ondernemen 
 
 
 

 


