
     
INFOBUNDEL 

voltijds contractueel  
ADVISEUR STADSPROMOTIE 
A1a-A2a-A3a 
 
Sint-Niklaas is een stad om fier op te zijn, met een compacte en goed bereikbare binnenstad, 
een divers winkel- en dienstenaanbod, unieke evenementen, rijk erfgoed … . We zijn op zoek 
naar een creatieve duizendpoot om Sint-Niklaas en haar troeven nog duidelijker op de kaart te 
zetten. We zoeken een adviseur stadspromotie die onze bruisende stad een eigen gezicht, ‘een 
smoel’ kan geven, die onze stadspromotie naar een hoger niveau tilt.  
 
Heb jij de goesting en de competenties om de Sint-Niklazenaars, de Vlamingen en bezoekers 
ver daarbuiten te overtuigen van onze troeven? Wil jij jouw DNA laten versmelten met dat van 
de stad? Heb je zin om mee te bouwen aan de stad van morgen? Solliciteer dan nu!  
 

Wat de job inhoudt 

Je bent de stuurman/vrouw die de visie en het actieplan in verband met stadspromotie verder 
uitstippelt en begeleidt. Je zet de neuzen in dezelfde richting en coördineert alle 
citymarketingacties. Je werkt een duidelijk imago en merkenstrategie uit. Je ontwikkelt 
producten op maat van de stad. Je laat citymarketing leven in de organisatie en bij alle 
stakeholders.   

Jij zet Sint-Niklaas mee op de kaart door:  

- Inhoudelijk een gecoördineerde, onderscheidende en doelgroepgerichte citymarketing visie 
voor de stad Sint-Niklaas vorm te geven, in samenwerking met interne en externe 
stakeholders en partners.  

- Deze visie uit te werken in een volwaardig actieplan en deze acties (mee) uit te voeren en tot 
een goed eind te brengen (coördinatie, uitvoering, opvolging, meting, evaluatie, bijsturing).  

- Het stroomlijnen en afstemmen van de communicatiekanalen die het stadsbestuur hanteert. 
- Content te genereren : prioritiseren welke imagoversterkende boodschappen op welke 

manier in de markt geplaatst worden.   
- Stedelijke speerpuntprojecten te coördineren, sturen, coachen, mede uitvoeren en evalueren  
- Een visie uitwerken en beleid opzetten rond stadspromotionele producten en gadgets. 
- De citymarketing visie mee uit te dragen in de organisatie en ver daarbuiten, als 

ambassadeur Sint-Niklaas.  

Beschik jij over de nodige marketingvaardigheden? Kan jij goed coördineren, organiseren, 
presenteren, overtuigen? Ben jij resultaatgericht en hands-on? Kan je onder tijdsdruk werken? 
Ben jij creatief en praktisch ingesteld. Ben jij een teamplayer, maar durf jij ook als leider op de 
juiste momenten snel knopen door te hakken? Wil jij je inzetten voor onze bruisende 
centrumstad. Dan ben jij de man/vrouw die we zoeken! Gezien de sterke link met toerisme en 
evenementen werk je regelmatig ’s avonds en in het weekend. 



     
 

Wie we zoeken 
 
Op woensdag 27 mei 2020 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit 
(inclusief de taalwetgeving):  
 
- Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of 

leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling) 
- je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische 

Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling) 
- je bent van onberispelijk gedrag 
- je geniet de burgerlijke en politieke rechten 
- je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van 

aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur). 
- je bent in het bezit van een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair 

onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd 
met universitair onderwijs  

- je slaagt voor de selectieproeven 
 
Laatstejaarsstudenten krijgen toegang tot deze selectieprocedure als ze met hun kandidatuur 
een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf 
maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. 
 
Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma  als volgt  

a) een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en 
specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de 
vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde 
competenties en taken; 

b) praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met 
gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools).  Deze testen kunnen uit 1 of 
meerdere onderdelen bestaan. 
 

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de 
helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de 
kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen. 
 
  



     
Wat we bieden 
 
Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband. 
Je krijgt een contract voor 12 maanden. Na deze 12 maanden krijg je, na gunstige evaluatie, een 
contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract). 
 
− aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en 

terugbetaling abonnement openbaar vervoer    
− aangepaste vorming en een functionele loopbaan 
− boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio 
− interessante verlofregeling 
− de functie wordt beschouwd als moeilijk te rekruteren waardoor nuttige relevante 

ervaring uit de privésector of als zelfstandige onbeperkt kan meetellen voor de 
geldelijke anciënniteit 

− minimum maandloon:  
o met 0 jaar anciënniteit: 3.170,07 EUR bruto 
o met 12 jaar anciënniteit: 4.142,13: EUR bruto 
o loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be  

 
Er wordt een wervingsreserve (voltijdse/deeltijdse statutair/contractueel ) aangelegd met een 
geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in 
volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst 
gerangschikte kandidaat wordt aangesteld. 
 
 
Interesse? 
 
Schrijf je in tot en met woensdag 27 mei 2020 op www.sint-niklaas.be of mail naar 
vacatures@sint-niklaas.be of bezorg je inschrijvingsformulier met een kopie van je diploma + cv 
en motivatiebrief t.a.v. algemeen directeur, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas  
 
Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR,  
E  vacatures@sint-niklaas.be of T 03 778 31 25.   
 
 
Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens?  
Dat lees je op www.sint-niklaas.be/privacy 
 
Stad en OCMW Sint-Niklaas vinden je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele 
voorkeur of afkomst. 
 
 
 
 
  

https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/werken-en-ondernemen/werken-bij-stad-
en-ocmw  

mailto:wedden@sint-niklaas.be
http://www.sint-niklaas.be/
http://www.sint-niklaas.be/privacy
https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/werken-en-ondernemen/werken-bij-stad-en-ocmw
https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/werken-en-ondernemen/werken-bij-stad-en-ocmw


     
Ik solliciteer voor de functie van: 

 

ADVISEUR STADSPROMOTIE 
(A1a-A2a-A3a) 

 

Voor een voltijdse aanstelling in contractueel dienstverband. 
Er wordt een wervingsreserve (voltijds/deeltijds contractueel/statutair) aangelegd met een 

geldigheidsduur van 3 jaar. 
 

Voeg bij dit inschrijvingsformulier een curriculum vitae + kopie diploma + motivatiebrief 
de inschrijving is pas geldig is van zodra alle gevraagde documenten zijn binnengebracht 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
Naam .....................................................................................................................................................................................................  
 
Voornaam: ............................................................................................................................................................................................  
 
Straat :  ..........................................................................................................................................……….Nr. .....................................  
 
Postcode : ……………………………..Woonplaats :  ........................................................................................................................  
 
Telefoonnummer/GSM: ..............................................................  ....................................................................................................   
 
E-mail:  ......................................................................................................  ...........................................................................................  
 
Rijksregisternummer: .......................................................................................................................................................................  
 
Nationaliteit :  ....................................................................................................................................................................................  
 
Rijbewijs: ..............................................................................................................................................................................................  
 

Alle verdere correspondentie aangaande deze procedure verloopt via mail. 
□ Ik wil de correspondentie per post ontvangen.* 
 Aankruisen indien gewenst 

handtekening  datum 
 
 
 ..............................................................................   ....................................................................................  
 
Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens? Dat lees je op www.sint-niklaas.be/privacy 
Door ondertekening van dit document geef je aan kennis te hebben genomen van alle voorwaarden waaraan je voor deze functie 
moet voldoen. Deze voorwaarden vind je terug in de infobundel van de vacature. 
 

 

 

Dit formulier moet ten laatste op woensdag 27 mei 2020 geregistreerd worden op de dienst bestuursadministratie van de stad. 
Schrijf je in via www.sint-niklaas.be  

of verzenden per mail naar vacatures@sint-niklaas.be 
 of geef het vóór 16 uur af aan de dienst HR of de dienst bestuursadministratie van het stadsbestuur. 

of stuur het op naar: 
t.a.v. algemeen directeur, Grote Markt 1 te 9100 Sint-Niklaas. 

 

 
  

http://www.sint-niklaas.be/privacy
http://www.sint-niklaas.be/


     
Functiebeschrijving 
Adviseur stadspromotie 

 
 
1. ORGANISATIEGEGEVENS 

 
FUNCTIETITEL: adviseur stadspromotie 
FUNCTIEFAMILIE: ontwikkelend en adviserend 
CLUSTER: ondersteunend 
DIENST/TEAM: staffunctie  
WEDDENSCHAAL: A1a-A2a-A3a 
 
2. PLAATS IN DE ORGANISATIE 
 
DIRECTE LEIDINGGEVENDE (1e evaluator): algemeen directeur 
HOGERE LEIDINGGEVENDE (2e evaluator): adjunct algemeen directeur 
 
3. TAKEN   

 
3.1 Ontwikkeling & coördinatie van een citymarketing beleid & actieplan 

1. Inhoudelijk een gecoördineerde, onderscheidende en doelgroepgerichte 
citymarketing visie voor de stad Sint-Niklaas vorm geven, in samenwerking met 
interne en externe stakeholders en partners.  

2. Uitwerken van een jaarlijkse actieplan met ‘quick wins’ en acties op middellange en 
lange termijn, die bijdragen om een coherent beeld van Stad Sint-Niklaas uit te 
dragen.  

3. Uitvoeren en opvolgen van het actieplan, in samenwerking met verschillende 
interne en externe stakeholders .  

4. Opstellen en monitoren van Key Performance Indicatoren om de doelstellingen van 
het citymarketing actieplan te bereiken. Impact meten, acties evalueren en bijsturen 
waar nodig. 

5. Benchmarks met andere steden en gemeenten 
6. Waken over de correcte toepassing van de citymarketingvisie, opstellen van 

richtlijnen en controle op naleving  
7. Efficiënt beheer van de citymarketing budgetten  
8. Opvolgen en implementeren van nieuwe trends en ontwikkelingen in het kader van 

citymarketing & communicatie. Bijsturen van het eigen marketingplan. 
 
3.2 Uitvoeren en waken over imago & merkpositionering 

1. Uitvoeren van globale communicatie en doelgroepencommunicatie, ter bevordering 
van het imago van de stad 

2. Opstellen, aanpassen en stroomlijnen van communicatie-instrumenten, zoals een 
kader voor merkenstrategie, huisstijlhandboek, mediahandboek, beeldrichtlijnen, 
etc.  

3. Waken over correcte toepassing van merken, logo’s, beelden, etc.  



     
4. Content genereren : prioritiseren welke imagoversterkende boodschappen op welke 

manier in de markt geplaatst worden.   
5. Woordvoeren (schrijven persteksten, voorbereiding interviews,…) voor 

imagoversterkende initiatieven/beleidsdoelstellingen/projecten/…. 
 
3.3 Productontwikkeling: projecten opzetten, uitwerken en implementeren 

1. Coördineren, sturen, mee uitvoeren, evalueren en bijsturen van stedelijke 
speerpuntprojecten 

2. Ondersteunen, opvolgen en evalueren van imagoversterkende projecten van derde 
partijen 

3. Ontwikkelen, verspreiden, verkopen van stadspromotionele producten en gadgets (in 
samenwerking met andere stedelijke diensten) 

 
3.4 Organisatieontwikkeling: draagvlak, expertise en bewustzijn ikv citymarketing in de 
organisatie inbedden 

1. Fungeren als spilfunctie tussen beleid, uitvoerende stadsdiensten en externe 
stakeholders.  

2. Monitoren vooruitgang, interpreteren van evoluties in de indicatoren. Periodiek 
rapporteren.  

3. Draagvlak creëren. De citymarketing visie uitdragen in de organisatie en waken over 
de naleving door middel van aansturen/coaching/controle/… 

4. Een ambassadeursrol opnemen en intern ambassadeurschap aanwakkeren 
5. Citymarketingacties bij de verschillende diensten ondersteunen waar nodig. Kennis 

delen.  
 

3.5 Netwerken 
1. Goede contacten onderhouden en frequent overleg met sleutelpersonen (marketing 

partners en stakeholders die werkzaam zijn binnen het beleidsdomein: 
vertegenwoordigers bedrijven, middenstand, belangenorganisaties, ontwikkelaars, 
onderwijsinstanties, recreatie, toerisme, …) 

2. Deelnemen aan evenementen (seminaries, workshops,...) inzake thema’s die relevant 
zijn voor het beleidsdomein 

3. Het netwerk gebruiken om doelstellingen van de organisatie te helpen 
verwezenlijken 

4. De stad vertegenwoordigen in raden, commissies, projectgroepen, … en daarbij het 
gewenste imago uitdragen 
 

  



     
3.6 Diversen 

De aanstellende overheid kan andere taken opleggen afhankelijk van de vereisten van 
de diensten om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. De medewerker 
draagt zo bij tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen. Hij of zij levert op 
deze manier een bijdrage aan een optimale dienstverlening aan interne en externe 
klanten en aan een vlotte en efficiënte werking van de dienst. 

De algemeen directeur kan een provisie ter beschikking stellen aan bepaalde 
personeelsleden voor het doen van kleine uitgaven. Daarnaast kan de algemeen 
directeur bepaalde personeelsleden belasten met de inning van geringe 
dagontvangsten. De verantwoordelijkheden rond deze taken zijn vastgelegd in het 
kasreglement vastgesteld door de gemeenteraad en OCMW-raad op 21 juni 2019. De 
aangeduide personeelsleden kunnen de aan hen toevertrouwde bevoegdheden niet 
weigeren. Dit geeft geen recht op enige bijkomende vergoeding. 
 

 

4. FUNCTIEVEREISTEN 
 

4.1 KENNIS 
1. Kennis over algemene managementtechnieken 
2. Algemene kennis over de werking van stad en ocmw 
3. PC-toepassingen (MS-office, vakgerelateerde software,…) 
4. Regelgeving volgens vakgebied 
5. Vakkennis (stadspromotie, marketing, communicatie, innovatie) 

 
 

4.2 KERNCOMPETENTIES 
 

1. SAMENWERKINGSGERICHT ZIJN (niveau 3) 
Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van 
problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet 
direct van eigen belang is. 

 
2. ACTIEGERICHT ZIJN (niveau 3) 

Zich telkens opnieuw aangesproken voelen om met een open geest en uit eigen beweging 
zaken aan te pakken. 

 
3. KLANTGERICHT ZIJN (niveau 3) 

Zich open en luisterbereid opstellen ten aanzien van interne en externe klanten en 
inspelen op hun gevoeligheden, behoeften en wensen. 

 
 
  



     
4.3 FUNCTIEFAMILIECOMPETENTIES 
 

1. VISIE HEBBEN (niveau 2) 
Zaken van op een afstand bekijken en ze in hun ruimere context- en tijdsperspectief 
plaatsen. 

 
2. ORGANISATIEBEWUST ZIJN (niveau 3) 

Handelen met oog voor de invloeden en gevolgen van eigen beslissingen of acties op 
andere onderdelen van de organisatie. 

 
3. RESULTAATGERICHT HANDELEN (niveau 2) 

Gericht zijn op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten conform 
het tijdspad en de afspraken. 

 
 
4.4 FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES 
 

1. OVERTUIGEN (niveau 2) 
Instemming verkrijgen van anderen via goede argumenten, gepaste 
beïnvloedingsmethodes en autoriteit. 

 
2. OORDELEN VORMEN (niveau 3) 

Degelijk onderbouwde meningen en standpunten uiten en zicht hebben op de 
consequenties ervan. 

 
3. VERANDERINGSGERICHTHEID TONEN (niveau 2) 

Zich openstellen voor (organisatie-) verandering en het zich effectief aanpassen aan 
nieuwe werkwijzen en denkkaders. 

 
4. PLANNEN EN ORGANISEREN (niveau 3) 

Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van 
problemen. 

 



     
EXTRA INFO IN VERBAND MET DE WERVINGS- EN BEVORDERINGSRESERVE 
 
Na elke selectie kan er een wervings- en bevorderingsreserve voor de betreffende functie of 
graad worden aangelegd voor de duur van drie jaar. De geldigheidsduur is verlengbaar, 
maximum met twee jaar. 
De geldigheidsduur van de wervings- en bevorderingsreserve vangt aan op de datum van de 
vaststelling van de reserve door de aanstellende overheid, in de eerst mogelijke zitting na 
afsluiten van het proces-verbaal.  
Alle geslaagde of geschikt bevonden kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, 
worden in de wervings- en bevorderingsreserve opgenomen. Bij een vergelijkende 
selectieprocedure worden de kandidaten in de wervings- en bevorderingsreserve gerangschikt 
in volgorde van hun resultaat. 

 
De aanstellende overheid kan steeds beslissen tot het organiseren van een nieuwe wervings- en 
bevorderingsreserve doch er kan niet uit de nieuwe reserve worden gerekruteerd zolang er voor 
dezelfde functie of graad nog kandidaten opgenomen zijn in een daarvoor nog geldige 
wervings- en bevorderingsreserve.  
 
Na een vergelijkende selectie wordt telkens de eerst gerangschikte kandidaat van de wervings- 
en bevorderingsreserve het eerst geraadpleegd om de vacature te vervullen. 
 
Een schriftelijk geraadpleegde kandidaat kan tweemaal een aangeboden betrekking voor een 
statutaire functie of een contractuele functie van onbepaalde duur, met een regime (vol- of 
deeltijds) zoals in de oorspronkelijke wervings- en bevorderingsoproep werd omschreven, 
schriftelijk weigeren zonder zijn plaats in de wervings- en bevorderingsreserve te verliezen, op 
voorwaarde dat hij zijn kandidatuur naar aanleiding van de weigering binnen de vastgestelde 
termijn bevestigt.  
 
Bij een derde weigering van een aangeboden betrekking voor een statutaire functie of een 
contractuele functie van onbepaalde duur, wordt de kandidaat automatisch uit de wervings- en 
bevorderingsreserve geschrapt. Hij wordt daarvan op de hoogte gebracht. 
 
Kandidaten die een negatieve evaluatie krijgen na een tijdelijke tewerkstelling van minstens 6 
maanden in een functie waarvoor de wervingsreserve is aangelegd, worden geschrapt uit deze 
wervingsreserve. 
 
Kandidaten die niet gekozen worden, behouden hun plaats op de wervings- en  
bevorderingsreserve voor de volledige duur ervan, tenzij ze zelf te kennen geven van elke 
aanstelling af te zien. 



     
WIJ STAAN OPEN VOOR PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP 
 
Samen met je kandidatuur stuur je ons als bijlage een kopie van erkenning en welke redelijke 
aanpassingen volgens jou nodig zijn. Het stadsbestuur zal op haar beurt, op basis van jouw 
aanvraag, onderzoeken welke redelijke aanpassingen kunnen doorgevoerd worden. 
Indien je je in een van onderstaande situaties bevindt, gelieve dit aan te kruisen. 

 
 Je bent ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, 

voorheen het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap; 
 

 Je bent erkend door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
als persoon met een handicap; 

 
 Je komt in aanmerking voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of voor een 

integratietegemoetkoming, die verstrekt wordt aan personen met een handicap op basis 
van de wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een 
handicap; 

 
 Je bent in het bezit van een attest dat uitgereikt is door de algemene directie Personen 

met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het 
verstrekken van sociale en fiscale voordelen; 

 
 Je bent slachtoffer van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en kan een bewijs 

voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 %, uitgereikt 
door het Fonds voor Arbeidsongevallen, door het Fonds voor Beroepsziekten of door zijn 
rechtsopvolger de Administratieve Gezondheidsdienst in het kader van de wet van 3 juli 
1967 betreffende de preventie van de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de 
overheidssector; 

 
 Jouw hoogste getuigschrift of diploma heb je behaald in het buitengewoon secundair 

onderwijs.  
 
 

 


