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 Functiebeschrijving  
Projectcoördinator STADSMUNT 

 
 

 
 
 
1. ORGANISATIEGEGEVENS 

 
FUNCTIETITEL: deskundige 
FUNCTIEFAMILIE: ontwikkelend en adviserend 
CLUSTER: omgeving 
AFDELING: - 
DIENST/TEAM: economie 
WEDDENSCHAAL: B1-B2-B3 
 
2. PLAATS IN DE ORGANISATIE 
 
DIRECTE LEIDINGGEVENDE (1e evaluator): diensthoofd Economie 
HOGERE LEIDINGGEVENDE (2e evaluator): clustermanager Omgeving  
 
3. TAKEN 
 
3.1 Vanuit het eigen vakgebied alle betrokken actoren informeren en adviseren in functie van 

de Sint-Niklase stadsmunt. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de 
stadsmunt. Je begrijpt wat jouw rol is en bent niet bang van de beslissingen die daarin 
genomen moeten worden, in overleg of zelfstandig te argumenteren. 

 

1. Je wilt iets in beweging zetten in Sint-Niklaas, en je wilt werken met collega’s die 
daar even hard voor gaan als jijzelf; 

2. Je beantwoordt vragen, verstrekt advies, verspreidt informatie en geeft duiding; 
3. Je fungeert als aanspreekpunt voor alle partners en zorgt voor nauwe opvolging van 

projecten: dit betekent zowel afspraken opvolgen, de timing bewaken, nagaan of de 
resultaten worden behaald, het project op tijd bijsturen en evalueren;  

4. Je signaleert proactief knelpunten en hinderpalen;  
5. Je zoekt oplossingen voor problemen (ook bij andere organisaties en projecten). Je 

bent een praktisch ingesteld persoon en een creatieve probleemoplosser; 
6. Nieuwe ideeën geven jou energie en je zet ze makkelijk om in concrete resultaten. 

Als je dat creatief en participatief kan doen, ga je helemaal uit je dak; 
7. Je ontwikkelt en verbetert onze producten, diensten, processen en werkvormen op 

basis van continue feedback die je verzamelt bij de betrokkenen en marktonderzoek; 
8. Je coördineert de stuur– en werkgroepen; 
9. Je bedenkt samen met de partners acties en motiveert hen bij de dagelijkse 

uitvoering ervan;  
10. Je zorgt voor een correcte toepassing van reglementen, procedures en je bewaakt de 

normen 

11. Je ziet erop toe dat de regelgeving wordt gerespecteerd. 
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3.2.  Dossiers opmaken en administratief verwerken en zo bijdragen tot een correcte, vlotte en 
volledige afhandeling ervan. 

1. Je volgt dossiers administratief op (timing, budget); 
2. Je beantwoordt vragen met betrekking tot jouw domein; 
3. Je kan vlot en verbindend communiceren; 
4. Je bent een goeie ‘verkoper’, communicatief sterk en onderhoudt contacten met 

betrokken partners, diensten, …; 
5. Je hebt een vlotte pen en enige ervaring met het schrijven van commerciële 

communicatie is een pluspunt; 
6. Je zorgt voor de praktische communicatie naar buiten, organiseert meetings, leidt 

partners op in de werking van de stadsmunt. 
 

3.4. Vanuit een bepaald vakgebied gespecialiseerde werkzaamheden uitvoeren en zo de 
 beleidsuitvoering ondersteunen. 

1. Je blijft op de hoogte van nieuwe methodes, theorieën en technieken; 
2. Je bent de spin-in-het-web van de stadsmunt / matchmaker; 
3. Samenwerken, overleggen, feedback met elkaar delen: je doet het graag en goed; 
4. Je bent een goede netwerker binnen een diversiteit aan omgevingen en wisselt vlot 

info uit met vakgenoten en houdt relevante info steeds bij de hand. 
 
3.5. 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. Algemene kennis over de werking van stad en ocmw 
2. PC-toepassingen (MS-office, vakgerelateerde software, webbeheer…) 

a. Je vindt gemakkelijk jouw weg op (nieuwe) digitale platformen en je kan 
overweg met software voor tekstbewerking;  

b. Je hebt genoeg basiskennis van IT om de database, website en 
webshop/platform te beheren. 

3. Vakkennis 
 

4.2 KERNCOMPETENTIES 
 

1. SAMENWERKINGSGERICHT ZIJN (niveau 2) 
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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 2) 

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

 
3. KLANTGERICHT ZIJN (niveau 2) 

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

 
4.3 FUNCTIEFAMILIECOMPETENTIES 

 
1. KENNIS DELEN (niveau 2) 

Vaktechnische en andere werkgerelateerde kennis delen met anderen. 
 

2. PROBLEMEN ANALYSEREN (niveau 2) 
Een probleem duiden in zijn verbanden en op een systematische wijze op zoek gaan 
naar bijkomende informatie om het op te kunnen lossen. 

 
3. PLANNEN EN ORGANISEREN (niveau 2) 

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

 
4.4 FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES 
 

1. OORDELEN VORMEN (niveau 3) 
Degelijk onderbouwde meningen en standpunten uiten en zicht hebben op de 
consequenties ervan. 
 

2. VERANDERINGSGERICHTHEID TONEN (niveau 2) 
Zich openstellen voor (organisatie-) verandering en het zich effectief aanpassen aan 
nieuwe werkwijzen en denkkaders. 

 
3. RESULTAATGERICHT HANDELEN (niveau 1) 

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

 
4. ORGANISATIEBEWUST ZIJN (niveau 1) 

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


