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MOGELIJKE STAGEPLAATSEN BIS SEPTEMBER 2022 – MAART 2023 

Heel veel diensten willen een BIS-medewerker stage laten doen. Zij geloven in jullie competenties en 

vaardigheden. Er worden meer stageplaatsen aangeboden dan het aantal mensen die we een 

stagecontract kunnen bieden. Wij gaan dus op zoek naar de beste match!  

Bekijk deze jobomschrijvingen met de gevraagde competenties grondig en vermeld hierna in je 

motivatiebrief voor welke stageplaats je wilt solliciteren.  

Vind je geen stageplaats die bij je profiel past? Vermeld dit dan zeker in je motivatiebrief. Tijdens 

een eerste kort gesprek bespreken we met jou de mogelijkheden.  Bekijk hier het organogram van de 

Stad Gent en ontdek welke diensten er bestaan. 

Staat er geen tewerkstellingsbreuk vermeld? Dan heeft de dienst geen voorkeur en mag je dit zelf 

met hen afspreken. 

 

Klik op een functie voor meer info!  
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1. Processchrijver/ Procestekenaar – FM Onderwijs (facilitair beheer) – Departement Facility 

Management 

• Je beschrijft, tekent uit en publiceert de werkingsprocessen van de dienst FM Onderwijs.  

• Je praat met medewerkers om te begrijpen wat hun werk en taken zijn. 

• Daarna analyseer je uit welke opeenvolgende stappen elke taak bestaat.  

• Je beschrijft elke stap van die taak en je tekent hiervoor de flow of het werkingsproces 

uit.  

• We ronden elke taak of opdracht af met het visueel uittekenen van deze stappen tot een 

proces.  

• Jouw werk zal onze dienst in staat stellen zichzelf in vraag te stellen en onze 

dienstverlening te verbeteren.  

• Tijdens je stage zal je waardevolle ervaring opdoen over organisatiemanagement, 

procesmatig werken, resultaatsgericht werken, verbeteren en optimaliseren van de 

werking van een team, dienst of organisatie.  

• Je bent iemand die graag samenwerkt in team. 

• Je hebt interesse in organisatiemanagement. 

• Je hebt een analytische geest. 

• Vereiste digitale Vaardigheden:  

o PowerPoint: basis 

o Excel en Outlook: voldoende 

o Word: goed 

 

2. Grafisch ontwerper – Dienst Communicatie – Departement Bedrijfsvoering  

• Je werkt voornamelijk samen met onze copywriters, marketing- en 

communicatiemedewerkers van de verschillende diensten. 

• Je voelt je het best tijdens creatieve briefs. 

• Je verdiept je in het onderwerp, doet research en zet creatieve briefs om in visuele 

concepten over alle kanalen heen (zowel offline: affiche, brochure, guerrilla acties … als 

online: motion, site, social, …)  

• Illustratieve skills zijn zeker een plus. 

• Je maakt mockups alvorens deze uit te werken. 

• Je werkt graag in team, maar ook zelfstandig en je bent resultaatgericht (alhoewel er 

niets mis is met wat chaos en out-of-the-box denken). Let wel: deadlines zijn heilig! 

• Adobe heeft geen geheimen voor jou. Je bent een virtuoos met Indesign, Photoshop en 

Illustrator.  

• Je staat open voor ideeën van anderen.  

• Je presenteert (eventueel samen met de copywriter en projectmanager) concepten. 

• Je kunt een huisstijlgids gemakkelijk interpreteren.  

• Je werkt aan enkele projecten tegelijkertijd. 

• Vereiste digitale Vaardigheden:  

o Word, Excel en Outlook: voldoende 

o Photoshop en Illustrator: goed 

o Indesign: expert 
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• Je werkt minstens 3/5e. 

 

3. Financieel Medewerker – Financiën Onderwijs, Jeugd en Opvoeding – Departement 

Financiën 

• Je werkt in het team Onderwijs, Jeugd en Opvoeding binnen het Departement Financiën. 

Het team staat in voor de ondersteuning van de financiële processen van het 

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd.  

• Het takenpakket binnen het team is heel divers en omvat o.a. 

o Het verwerken en verzorgen van de boekhouding van bestelbonnen en 

terugbetalingen aan personeelsleden; 

o Het verwerken van inkomende facturen; 

o Het opvolgen van de boekhouding inzake crediteuren; 

o Het uitvoeren van controles van kassa’s;  

o Het voorbereiden van visumdossiers voor de financieel directeur;  

o De ondersteuning en opvolging van het budgetproces 

• Er lopen binnen het departement ook projecten waar financiële expertise nodig is en 

waar mensen vanuit het team bij betrokken worden. 

• Binnen het team worden de taken verdeeld op basis van de interesses en competenties 

van de medewerkers en rekening houdend met het feit dat er voor elke taak voldoende 

back-up en flexibiliteit nodig is in het team. 

• Je krijgt in het takenpakket steun van het hele team en van de teamcoach, onder andere 

via het regelmatig teamoverleg en werkoverleg met de teamcoach. Er zijn binnen het 

departement ook experten in bepaalde materies en/of processen, die de teams 

ondersteunen hierin. 

• Tijdens de stage leer je de werking van een overheid kennen, doe je kennis op inzake 

boekhouding en fiscaliteit. 

• Je werkt minstens 3/5e. 

• Vereiste digitale Vaardigheden:  

o PowerPoint: basis 

o Word: voldoende 

o Excel en Outlook: goed 

• Je hebt kennis over de Belgische boekhoudwetgeving, btw-wetgeving en andere 

fiscaliteit. 

 

4. Hoofdverpleegkundige – Woonzorgcentrum De Vijvers– Departement Gezondheid en Zorg 

• Je bent verantwoordelijk voor een afdeling van zorgbehoevende bewoners met als doel 

kwalitatieve zorg te verstrekken in een thuis vervangend milieu. 

• Je voert een adequaat management en geeft leiding aan het verplegend, verzorgend en 

paramedisch personeel. 

• Je bewaakt de continuïteit van de zorg. Dit houdt in dat je uurroosters, werkschema’s en 

verlofplanning opstelt. Je springt bij indien nodig. 

• Je coacht de toegewezen medewerkers, stimuleert een multidisciplinaire samenwerking 

en je organiseert teamoverleg. 
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• Je zorgt voor een correct gebruik en opvolging van het zorgdossier. 

• Je onderhoudt nauwe contacten met de bewoners en hun familie. 

• Je zorgt voor een goede afstemming met externe zorgactoren. 

• Je doet de noodzakelijke administratieve verrichtingen in verband met de financiering, 

de erkenning, de personeelsadministratie en de bestellingen. 

• Je adviseert de zorgcoördinator met het oog op een continue verbetering en innovatie 

van de zorgverlening. 

• Je bent telefonisch bereikbaar buiten de kantooruren. 

• Je hebt een diploma van verpleegkundige. 

• Je hebt leidinggevende vaardigheden. 

• Je kan goed werken met Word en Outlook. 

• Je werkt minimum 4/5e, maar we geven de voorkeur aan een voltijds profiel.  

 

5. Ergotherapeut – Lokaal Dienstencentrum De Mantel – Departement Gezondheid en Zorg 

• Je begeleidt ouderen, met als doel dat ze zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen 

blijven wonen. 

• Je onderzoekt de mogelijkheden en wensen van de ouderen. 

• Je stelt een begeleidingsplan op en voert ergotherapeutische interventies uit (zoals 

advies geven over woningaanpassing, methodeverandering, hulpmiddelen, enz.…). 

• Je werkt mee aan de groepsactiviteiten in het dienstencentrum. 

• Je begeleidt en ondersteunt vrijwilligers. 

• Je neemt een actieve rol op in het team en de algemene goede werking van het lokaal 

dienstencentrum. 

• Je kan voldoende met Word en goed met Outlook werken.  

• Je hebt een bachelor ergotherapie.  

 

6. Maatschappelijk werkers – Lokale Dienstencentra – Departement Gezondheid en Zorg 

• Je volgt de hulpvragen van ouderen op, met de bedoeling hun welzijn te waarborgen. 

• Je geeft informatie over rechten en plichten van de oudere en ondersteunt hen om die 

rechten uit te putten. 

• Je zet psychosociale begeleiding op van cliënten door hun vraag te verhelderen, hen te 

begeleiden naar een oplossing of door te verwijzen naar meer gespecialiseerde hulp- en 

dienstverlening. 

• Je werkt samen met andere diensten in functie van een kwaliteitsvolle hulpverlening aan 

de cliënt. 

• Je begeleidt en ondersteunt vrijwilligers. 

• Je neemt een actieve rol op in het team en de algemene goede werking van het lokaal 

dienstencentrum. 

• Je hebt een diploma van maatschappelijk werk.  

• Je kan voldoende met Word en goed met Outlook werken.  
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7. Brugfiguur– Onderwijscentrum Gent – Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd 

• Een brugfiguur ondersteunt scholen in partnerschap tussen school en gezin. 

• Je onderhoudt de contacten met de ouders.  

• Je zorgt voor een vlotte communicatie en samenwerking. 

• Je organiseert samenkomsten met ouders. 

• Je volgt onrustwekkende afwezigheden op.  

• Je begeleidt gezinnen waar nodig: huisbezoeken, administratief, doorverwijzing naar 

hulpverlening, opvoedingsondersteuning, … 

• Je spreekt minstens 1 van deze talen: Turks, Bulgaars, Arabisch, Roma. 

• Je bent sociaal vaardig. 

• Een diploma als leerkracht of in een menswetenschappelijke richting is een pluspunt. 

• Outreachend kunnen werken is een pluspunt. 

• Je kan goed met Officeprogramma’s werken.  

• We hebben 2 voltijdse stageplaatsen 

 

8. Beleidsmedewerker Regie Armoede – Dienst Lokaal Sociaal Beleid – Departement Welzijn 

en Samenleving. 

• De BIS medewerker zal ondersteunen bij de verdere uitrol van het traject materiële 

hulp (zie ook https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/welzijn/traject-

materiele-hulp). 

• In het najaar van 2022 en voorjaar 2023 zal er ingezet worden op de opstart van twee 

nieuwe basisvoorzieningen.  

• De BIS medewerker ondersteunt de regisseur armoedebestrijding in de begeleiding 

van de organisaties in de opstart als basisvoorziening: 

o Aanspreekpunt voor organisaties voor inhoudelijke of operationele vragen bij 

opstart; 

o Ondersteunen bij bekendmaking basisvoorzieningen stadsbreed, bij partners in de 

wijken, bij bezoekers; 

o Samenbrengen partners rond specifieke knelpunten (bv aanbod voor dak-en 

thuislozen; 

o (Eventueel: bevragen bezoekers).  

• Daarnaast zal er vanuit de kerngroep materiële ondersteuning (netwerk van 

kernactoren in het veld) ook een planning opgemaakt worden om volgende 

vervolgstappen uit het traject op te nemen (worden verder in samenspraak bepaald) 

o Organiseren en voorbereiden kerngroep; 

o Voorstellen en uitwerken van oplossingen voor bepaalde knelpunten; 

o Afstemmen en draagvlak creëren bij partners en betrokken diensten. 

• Je bent flexibel en je kan zelfstandig plannen.  

• Je kan open communiceren. 

• Het is een pluspunt als je ervaring hebt met vrijwilligersorganisaties die zich richten op 

kwetsbare burgers. 

• Vereiste digitale Vaardigheden:  

o Excel en PowerPoint: goed 

https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/welzijn/traject-materiele-hulp
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/welzijn/traject-materiele-hulp
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o Word, Outlook: zeer goed 

• Je werkt minstens 3/5e. 

 

9. Financieel medewerker – Team Wonen, Werk en Ruimte - Departement Financiën 

• Het team staat in voor de ondersteuning van de financiële processen van het 

Departement Stedelijke Ontwikkeling en het departement Bedrijfsvoering van Stad 

Gent.  

• Het takenpakket binnen het team is heel divers en omvat o.a.: 

o De ondersteuning en opvolging van het budgetproces; 

o Het adviseren van projectfiches; 

o Het verwerken en verzorgen van de boekhouding van bestelbonnen; 

o Het verwerken van inkomende facturen, inkomende subsidies en uitgaande 

facturen en subsidies; 

o Het opvolgen van openstaande vorderingen en het uitvoeren van taken in het 

kader van de inning van deze vorderingen en de verwerking in de boekhouding 

hiervan; 

o Het uitvoeren van kascontroles; 

o Het voorbereiden van visumdossiers voor de financieel directeur. 

• Het is een pluspunt als je een financiële achtergrond hebt of ervaring hebt met 

financiële taken. 

• Je bent goed met cijfers 

• Je kan goed werken met Word, Excel, en PowerPoint. 

 

10.  Regisseur – Dienst Communicatie – Departement Bedrijfsvoering 

• Je ondersteunt de Diensten Communicatie van Stad Gent en OCMW Gent bij de 

uitvoering van hun videoproducties en sociale media posts.  

• Daarbij zijn er opdrachten die zich richten 

o Tot de burger (extern) en  

o Tot de medewerker (intern).  

• Je komt terecht in het beeldteam van de Stad Gent en de dienst communicatie van het 

OCMW  

• Je produceert video’s. Concreet betekent dit: productie-assistentie, research- en 

redactiewerk, zelf filmen en monteren.  

• Er zijn al verschillende video-formats uitgewerkt voor de externe communicatie van de 

Stad Gent. Je zal producties maken die gebruik maken van deze formats. Je houdt 

hierbij rekening met de inhoudelijke en vormelijke richtlijnen van de formats. 

Monteren gebeurt in Adobe Premiere. 

• Elke week is er een vergadering van het beeldteam waarin briefings voor de 

videoprojecten worden gegeven. 

• Je staat ook mee in voor het produceren van Instagramstories en eventueel andere 

creatieve beeldproducten voor de sociale mediakanalen van de Stad Gent.  

• Je neemt af en toe ook foto’s. 
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• Op langere termijn zal je zelf instaan voor het uitvoeren van filmopdrachten van begin 

tot einde (van preproductie tot en met postproductie). 

• Je moet dus kunnen filmen en monteren (Premiere Pro) en tijdens de opnames ook 

interviews kunnen afnemen. 

• Je bent mobiel en verplaatst je voor opdrachten gemakkelijk binnen de stad.  

• Je werkt voltijds.  

 

11.  Publieksmedewerker – IVA Historische Huizen – Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd 

• Je bent een historicus met pedagogische ervaring.  

• Je staat samen met de publiekswerkers in voor het ontwikkelen en realiseren van een 

inclusief publieksprogramma dat een moeilijk te bereiken publiek in contact brengt met 

de werking van Historische Huizen Gent.  

• Je stelt acties en projecten voor met voldoende aandacht voor moeilijk te bereiken en 

kwetsbare doelgroepen. 

• Je ondersteunt lopende projecten. 

• Je bent creatief. 

• Je kan goed overweg met de nieuwste multimediatechnieken.  

• Je hebt een master geschiedenis.  

• Het is een pluspunt als je een pedagogisch diploma hebt 

• Je kan goed werken met Office-programma’s. 

• Je werkt 3/5e.  

 

12. Medewerker Facilitair Beheer - Dienst Themagebouwen - Departement Facility 

Management 

• Je registreert en verwerkt gebouwtechnische informatie.  

• Je voert enkele administratieve taken uit (bv. registreren en klasseren van keuringen). 

• Je organiseert en notuleert periodieke overleggen. 

• Je bent sociaal ingesteld. 

• Je zal voornamelijk administratieve taken doen. 

• Je hebt bij voorkeur een technische/bouwkundige achtergrond.  

• Je kan analytisch en gestructureerd werken.  

• Je hebt affiniteit met bouwkunde en techniek. 

• Je kan goed werken met Office-programma’s. 

 

13.  Projectmedewerker Opvang & Oriëntatie, doelgroep mensen zonder wettig verblijf – 

Beleidscel Precair verblijf, Opvang en Overgang naar Wonen – Departement Welzijn en 

Samenleving. 

• Het project Opvang & Oriëntatie (O&O) biedt mensen zonder wettig verblijf (mzwv) 

opvang en begeleiding aan.  

• Het doel van het project is deze personen te ondersteunen in hun zoektocht naar een 

wettig, reëel en duurzaam perspectief in België of thuisregio.  

• We openden in november 2021 een eigen opvanginitiatief met 20 plaatsen. 
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• Een van de acties binnen het project O&O is een verdere afstemming en nauwere 
samenwerking met het Gentse middenveld: 

• Je onderhoudt nauwe contacten met dit middenveld. 

• Je vangt signalen en knelpunten op. 

• Je denkt mee na over mogelijke samenwerkingen. 

• Je bundelt deze en brengt deze op de stuurgroep O&O mzwv.  

• We hebben sinds november 2021 een eigen opvanginitiatief met 20 plaatsen en plannen 

vanaf midden 2022 aanvullend samen te werken met het Gentse middenveld om via hun 

kleinschalige opvanginitiatieven een soortgelijke perspectiefbegeleiding mogelijk te 

maken. 

• Je werkt hiervoor nauw samen met de projectleider Opvang en Oriëntatie. 

• Je combineert bureau/telewerk met terreinwerk. 

• Je ben een goede netwerker. 

• Je kan om met de grote diversiteit van middenveldorganisaties. 

• Je bent flexibel en kan om met een wisselende agendaplanning. 

• Je kan je vlot verplaatsen binnen de stad. 

• Je onderschrijft de visie van de stad rond de perspectiefbegeleiding van mensen zonder 

wettig verblijf, waarbij vrijwillige terugkeer als een volwaardige perspectief wordt 

beschouwd. 

• Je werkt 3/5e of 4/5e.  

• Je kan goed tot zeer goed werken met Office-programma’s. 

 

14.  Databeheerder – Bibliotheek De Krook - Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd 

• Je brengt de data in kaart die beschikbaar zijn in de Bibliotheek, alsook de structuur van 

deze data. 

• Je bevraagt de teamverantwoordelijken over wat zij (meer) wensen te weten uit deze 

data en welke data momenteel ontbreken.  

• Je maakt een dataplan en een oplijsting van de prioritaire acties voor een goed 

databeheer en gestructureerde datarapportage. 

• Je organiseert overleg met andere stadsdiensten, bijvoorbeeld de dienst Data en 

Informatie of District09, en brengt in kaart wat de verschillende rollen en taken zijn voor 

de realisatie van je dataplan. 

• Je zet zelf één of meerdere projecten op die passen binnen het dataplan. Het is daarbij 

een troef (geen must) indien je zelf de beschikbare data op microniveau kan analyseren 

en hierover rapportage kan maken in Power-BI. 

• Kennis van datatools zoals Power BI is een pluspunt.  

• Je ken goed analyseren en probleemoplossend denken.  

• Je laat je niet afschrikken door technische drempels. 

 

15.  Communicatiemedewerker/veldwerker – Dienst Ontmoeten en Verbinden – Departement 

Samenleven en Welzijn.     

• Je documenteert met beeld (foto, video) en geluid projecten binnen Coghent.  

• Je monteert video’s, bewerkt foto’s en doet transcriptie van gesproken opnames. 
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• Je past de huisstijl van Coghent toe in de diverse communicatiekanalen en/of je 

ondersteunt stadsmedewerkers en bewoners bij het aanpassen naar de huisstijl. 

• Je doet veldwerk op straat door huis-aan-huisbezoekjes en evenementen:  

o Je spreekt bewoners aan om hen in te lichten over het project  

o Je peilt naar ideeën en zin om creatief aan de slag te gaan binnen het project. 

• Je plant, voert uit en volgt kleine interne communicatie-acties op.  

• Je helpt mee bij de organisatie van kleine events (bv. concept uitwerken, draaiboek en 

retroplanning opstellen, contact met leveranciers, evaluatie maken, … ). 

• Je activeert wijkbewoners via infosessies en interactieve straat animatie.; 

• Je ondersteunt bewoners bij de redactie en het beheer van het YouTube kanaal over 

Coghent in hun wijk (eventueel ook Instagram, TikTok, Hoplr, Facebookgroepen). 

• Je neemt deel aan vergaderingen (werkgroepen, teamoverleg …) en je maakt verslagen.  

• Je bent sociaal ingesteld. 

• In deze stage is er regelmatig avond-en weekendwerk. 

• Je beheerst Social media: Facebook, Instagram, TikTok, … 

 

16.  Communicatiemedewerker BEELD – IVA Historische Huizen – Departement Cultuur, Sport 

en Vrije Tijd. 

• IVA Historische Huizen Gent hebben een aantal topmonumenten in beheer: het 

Gravensteen, het Belfort, de Sint-Baafsabdij, de Sint-Pietersabdij en de stadspaleizen.  

• Je komt terecht in een klein communicatieteam  waar openheid, flexibiliteit en de nodige 

creativiteit belangrijk zijn. 

• Tijdens het jaar zijn er in al deze monumenten heel wat activiteiten: expo’s, 

evenementen, kinderactiviteiten, Museumnacht, … 

• Er is ook een MICE-traject (Meeting/Incentive/Congres/Events) dus dat is meer business 

gericht.  

• Voor al deze activiteiten zijn we op zoek naar iemand die 

o kan fotograferen (liefst zo veel mogelijk met eigen materiaal) 

o beelden kan bewerken (Photoshop, Lightroom, …) 

o video’s kan maken: zelf filmen en monteren, maar ook nadenken over 

bepaalde vaste formats.  

• Het is een pluspunt als je voeling en/of ervaring hebt in communicatie/marketing/social 

media 

• Je kan zeer goed werken met grafische programma’s zoals InDesign, Illustrator, 

Photoshop, Lightroom, Adobe Premiere, … 

• Je werkt 4/5e.  

 

17.  Projectmedewerker mobiliteit – Mobiliteitsbedrijf – Departement Stedelijke Ontwikkeling. 

• Het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent vernieuwt alle digitale borden waarop parkeer- 

en verkeersinformatie aangeduid staat (ook gekend als de parkingborden). De plaatsing 

van de nieuwe borden is voorzien in het najaar 2022. De nieuwe borden zullen heel wat 

nieuwe functies hebben. 
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• Je bent bereid om je in te werken in het project. Na een grondige briefing kan je 

zelfstandig taken uitvoeren, uiteraard krijg je de nodige ondersteuning.  

• Je volgt onder andere mee de plaatsing en het ‘as built’ dossier op. Terzelfdertijd zal ook 

de afbraak van het oude systeem moeten gebeuren. Beide moeten goed op elkaar 

afgestemd worden zodat het verkeer in Gent vlot blijft lopen. 

• In het achterliggende softwaresysteem moeten scenario’s geprogrammeerd worden (wie 

moet wanneer naar waar geleid worden?), alsook boodschappen voor de weggebruikers 

tijdens bv. evenementen. 

• Het communicatieve aspect is belangrijk: hoe kan de informatie duidelijk overgebracht 

worden naar de weggebruikers? 

• Je doet niet alleen bureauwerk, je gaat ook op het terrein om terreinobservaties te doen. 

• Je maakt ook filmmateriaal als dat nodig is. 

• Dit is een unieke kans om ervaring op te doen over projectmanagement, bedrijfswerking 

en mobiliteit! 

• Afhankelijk van je interesse kan je, naast deze hoofdtaak, ook andere collega’s van het 

Team Circuleren ondersteunen. 

• Je bent iemand die zelfstandig kan werken en zelf het werk kan plannen. 

• Je bent proactief ingesteld en je neemt initiatief: je gaat zelf op zoek naar 

documenten/databases/informatie. 

• Je kan je vlot met de fiets in Gent verplaatsen. 

• Je kan goed met Office-programma’s werken.  

 

18.  Medewerker Team Fiets – Mobiliteitsbedrijf – Departement Stedelijke Ontwikkeling 

• Je werkt verder op de screening die binnen het team al werd opgestart voor het 

verwijderen/vervangen/herpositioneren van paaltjes op fietsroutes. 

• Je doet hiervoor plaats bezoeken en werkt zelf voorstellen uit om de veiligheid voor 

fietsers en andere weggebruikers te verbeteren. 

• Je toetst deze voorstellen af met je collega’s van Team Fiets en bereidt deze zo voor dat 

de tekenaar hiermee verder aan de slag kan. 

• Je werkt mee aan de screening voor het plaatsen van extra fietsenstallingen in de 

Gentse wijken. 

• Je doet hiervoor plaatsbezoeken, verzamelt de nodige informatie en doet de nodige 

voorbereidingen voor de opmaak van het collegebesluit dat hiervoor noodzakelijk is. 

• Je kan voldoende tot goed met Officeprogramma’s werken. 

• Je kan fietsen en je hebt een basis ruimtelijk inzicht. 

• Ervaring met mobiliteit is een pluspunt. 

• Je werkt minimum 4/5de. 

 

19.  Digicoach –  Dienst Werk en Activering – Departement Welzijn en Samenleving 

• Je helpt klanten met digitale problemen op te lossen in het kader van hun traject naar 

werk door individuele coaching.  

• Je geeft vorming over digitale basisvaardigheden. 
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• Je volgt nieuwe ontwikkelingen op en ontwikkelt nieuwe vormingsinhouden of 

ondersteunt hierbij.  

• Je houdt je klantregistraties en verslagen zorgvuldig bij. Je ondersteunt de andere 

digicoaches en de projectleider bij workshops, evenementen en andere taken.  

• Het is een pluspunt als je nog andere talen kan spreken (Engels, Frans,) die veel door 

nieuwkomers en andere OCMW-cliënten worden gesproken.  

• Je bent sociaal vaardig en geduldig. 

• Je hebt ervaring in het ondersteunen van mensen en/of in het geven van vormingen.  

• Je hebt een opleiding  

o Sociaal werk of communicatie gevolgd met interesse in het digitale aspect OF 

o Een IT-opleiding met interesse in het sociale aspect. 

• Je werkt minstens 4/5e.  

 

20.  Dienstverleningsconsulent - Dienst Publieke Zaken en Burgerzaken - Departement Publieke 

Zaken en Burgerzaken 

• Binnen het Team Dienstverlening van de dienst Publiekszaken sta je in voor een goede 

informatiedoorstroming van de inhoudelijke diensten naar de loketmedewerkers,  

telefoonoperatoren en burgers. Je gaat hiervoor aan de slag met de kennisfiches in de 

Kennisdatabank. 

• Je controleert of de inhoudelijke informatie correct is. 

• Je bevraagt of de procedure en de contactpersonen bij de inhoudelijke dienst dezelfde 

gebleven is. 

• Je herschrijft de informatie (als dat nodig is) zodat die leesbaar en gemakkelijk 

hanteerbaar is voor de telefoonoperator of loketmedewerker. 

• Je maakt de informatie ook beschikbaar in een kennisdelingsomgeving. 

• Je onderzoekt de website en maakt de informatie voor de burgers duidelijk en 

gemakkelijk raadpleegbaar. 

• Je spoort lacunes en inconsistenties op in het systeem van kennisoverdracht en gaat op 

zoek naar een oplossing. 

• Je bent een teamspeler en sociaalvaardig, je werkt graag samen met andere mensen. 

• Je kan goed zelfstandig werken en vraagt op de juiste momenten ondersteuning en 

feedback. 

• Je spreekt gemakkelijk anderen aan om informatie op te vragen 

• Je denkt analytisch en secuur. 

• Je bent taalvaardig: je hebt voeling met de verschillende taalniveaus van onze burgers. 

• Je werkt minimum 3/5e. 

 

21.  Communicatiemedewerker – Bibliotheek De Krook – Departement Cultuur, Sport en Vrije 

Tijd 

• Je werkt actief mee aan de realisatie van interne en externe communicatiekanalen, 

campagnes en projecten van de bibliotheek. Naargelang je expertise schrijf of lay-out je, 

beheer je sociale media, werk je mee aan de website, neem je foto’s, maak je video’s, … 
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• Je volgt het redactioneel planningsoverleg mee. 

• Je helpt bij de organisatie van kleine promo-events (bv. concept uitwerken, draaiboek en 

retroplanning opstellen, contact met leveranciers, evaluatie maken, praktisch-logistieke 

ondersteuning…), bv. cultuurmarkt, events van Gent Leest, …Je doet intakes waarbij je de 

communicatiebehoeftes van collega’s uit andere teams in de bibliotheek oplijst. Op basis 

daarvan maak je communicatieplannen. Hiermee ga je zelf aan de slag en brief je je 

collega’s van het team communicatie. Je volgt de producten mee op die gerealiseerd 

worden.  

• Je maakt zelf meer strategische communicatieprojecten op. Hiervoor bevraag je collega’s 

binnen de bib of stad, zoek je vergelijkbare initiatieven in binnen- en buitenland, 

formuleer je aanbevelingen en acties en maak je in overleg met de collega’s zelf werk van 

de eerste uitvoering.   

• Vanuit je eigen ervaringen en netwerk adviseer je de bibliotheek hoe zij in hun aanbod, 

dienstverlening en communicatie specifieke doelgroepen kunnen bereiken. Je legt 

hiervoor contacten met interne en externe stakeholders, coördineert overleg en werk 

hierover voorstellen uit.    

• Je neemt deel aan het wekelijks teamoverleg en andere meeting (bv. meeting Krookkrant) 

en neemt verslag. 

• Je kan goed tot zeer goed werken met Office-programma’s. 

• Het is een pluspunt als je kennis hebt van lay-outprogramma’s (InDesign, Canva, …), 

toepassingen voor het beheer van social media/google analytics en fotografie of video. 

 

22.  Projectmedewerker - Dienst Staf Beleidsondersteuning - Departement Gezondheid en Zorg 

• Je maakt deel uit van de staf van het departement die bestaat uit een 8-tal medewerkers. 

• Je bent verantwoordelijk voor het uitrollen van een project over de verschillende diensten 

(9) van het departement. 

• Deze projecten worden ofwel geïnitieerd vanuit een centrale dienst of hebben tot doel 

om de strategische doelstellingen uit onze beleidsnota “Gent, leeftijdsvriendelijke stad” te 

realiseren. 

• Als projectleider maak je, met behulp van een collega, een projectstructuur en begeleid je 

het volledig traject op organisatorisch/praktisch vlak, verslaggeving, methodieken e.a. 

• Je werkt minstens 4/5e.  

 

23.  Interne preventieadviseur - François Laurentinstituut – Stedelijk Onderwijs Gent 

• Je volgt het jaaractieplan bewoonbaarheid – veiligheid en hygiëne op. 

• Je coördineert brandoefeningen en schrijft een verslag van de oefening. 

• Je stelt acties ter bevordering van de fysieke en mentale veiligheid voor aan de directie. 

• Na overleg en goedkeuring, voer je deze acties ook uit. 

• Je zorgt dat iedereen op de hoogte is van de te volgen richtlijnen. 

• Je begeleidt medewerkers in het opvolgen van de richtlijnen. 

• Thuis zijn in de wereld van preventie is nice, maar geen must. 
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• Je kan goed werken met Officeprogramma’s.  

 

24.  Marketing en communicatiemedewerker – François Laurentinstituut – Stedelijk Onderwijs 

Gent 

• Je brengt de communicatienoden, -doelen en -kanalen in kaart voor zowel teamleden, 

partners als ouders. 

• Je stelt een communicatieplan op van A tot Z (van analyse tot evaluatie). 

• Je werkt voorstellen uit om de zichtbaarheid van onze school te vergroten. 

• Je overlegt maandelijks met het miniteam marketing. 

• Je brengt alle wensen en noden die leven rond marketing in kaart en werkt op basis 

hiervan voorstellen uit. 

• Je koppelt je voorstellen terug een het miniteam en ondersteunt hen bij de uitvoering van 

de afgesproken acties. 

• Je onderhoudt onze sociale media. 

• Thuis zijn in de wereld van communicatie en marketing is nice, maar geen must. 

• Je kan goed tot zeer goed werken met Office-programma’s. 

• Je kan zeer goed werken met Social Media.  

 

25.  Opvoedingsdeskundige – François Laurentinstituut – Stedelijk Onderwijs Gent 

• Je bouwt een band op met de teamleden en de ouders. 

• Je coacht teamleden (o.a. klasleerkrachten en begeleiders buitenschoolse opvang) in 

hun ‘opvoedende rol’. 

• Je ondersteunt deze teamleden op de vloer in hun opvoedende rol. 

• Je ondersteunt de zorgcoördinator door mee in dialoog te gaan met teamleden en 

ouders en helpt hen om een totaalbeeld te krijgen van het kind. 

• Je werkt samen met onze brugfiguur en geeft ouders advies en ondersteuning bij hun 

opvoedingsvragen. 

• Opvoedkundig onderlegd zijn, is een must. 

• Je kan goed werken met Officeprogramma’s.  

 

26.  Arbeidspsycholoog – Dienst HR Selectie en Mobiele Ploeg – Departement HR 

• Als arbeidspsycholoog sta je in voor het uitvoeren en opvolgen van selectieprocedures voor 

vacatures van onze klanten.  

• In overleg met de klant ga je op zoek naar de juiste kandidaten.  

• Per procedure werk je samen met een collega die het administratieve luik beheert. Je 

concrete takenpakket wordt in onderling overleg afgestemd.  

• Enkele mogelijke voorbeelden: 

o Je neemt deel aan selectiegesprekken die je samen met de andere juryleden voert.  

o De diverse selectieproeven worden door jou ondersteund en begeleid.  

o Mede door jouw input leiden onze rekruteringsacties tot een gerichte instroom van 

kandidaten. 

o Je ondersteunt in diversiteitacties van de Dienst Selectie. 
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o Je hebt de mogelijkheid om één of meerdere inhoudelijke, projectmatige opdrachten op 

binnen het ruime werkdomein van selectie.  

• Je hebt een diploma bedrijfspsychologie en personeelsbeleid/organisatiepsychologie of een 

diploma dat hieraan gelijkgeschakeld is. 

 

27.  Orthopedagoog – De Zonnepoort – Stedelijk Onderwijs Gent 

• Je bent sociaal ingesteld en maakt makkelijk contact met teamleden (leerkrachten, 
paramedici, beleidsteam), ouders en kinderen.  

• Je maakt verslagen van diverse overlegmomenten (bv. gesprekken met ouders en 
leerkrachten, vergaderingen, …) en gaat discreet om met deze vertrouwelijke informatie.  

• Je kan contacten leggen met ouders van diverse nationaliteiten/culturen/sociaal-
economische situaties, zowel schriftelijk als mondeling.  

• Je kan meedraaien in de routines van een schoolcontext om bv. toezichten of 
maaltijdbegeleiding op jou te nemen indien nodig (bij kinderen met een verstandelijke 
beperking). 

• Je bent flexibel en je kan je makkelijk aanpassen aan veranderingen.  

• Je hebt affiniteit met en geduld voor kinderen met een verstandelijke beperking.  

• Het is een pluspunt als je een andere taal spreekt, zoals Turks of Slovaaks.  

• Je kan goed met Word en Outlook werken.  
 

28.  Projectmedewerker – Dienst Lokaal Sociaal Beleid – Departement Welzijn en Samenleving 

• Je werkt binnen het team 'Samen aan Zet' van de deelwerking 'Participatie en Inspraak'. 

• Je neemt deel aan de vaste overlegmomenten van dit team. 

• Je werkt voorstellen uit om het regelement 'Samen aan Zet' bij verschillende doelgroepen 

(personen met een migratieachtergrond, personen met een beperking, senioren, 

LGBTQIA+) te promoten.  

• Je werkt de voorstellen uit en ontwikkelt methodieken op maat van verschillende 

doelgroepen.  

• Je maakt op basis van deze voorstellen een communicatieplan op. 

• Je organiseert en begeleidt acties, activiteiten, vormingen, workshops waarop je 'Samen 

aan Zet' bij diverse doelgroepen introduceert en toelicht. Je bent dus bereid om daarvoor 

bij groepen, verenigingen, adviesraden of op evenementen langs te gaan.  

• Je verwerkt de lopende aanvraagdossiers van dit project. 

• Je bent sociaal ingesteld. 

• Je bent af en toe beschikbaar voor avond- en weekendwerk.  

• Het is een plus als je een andere taal goed beheerst: Frans, Engels, Turks Arabisch, 

Bulgaars, Russisch, ... 

• Je kan goed tot zeer goed met Office-programma’s werken. 

• Je werkt minstens 3/5e.  
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29.  Kwaliteitsmedewerker klantenzorg - Bibliotheek De krook – Departement Cultuur, Sport en 

Vrije Tijd 

• We willen in onze bibliotheek klantgerichter werken en zorgen voor een drempelloze 

toegang. Daarom willen we een beter zicht krijgen op geïnteresseerde burgers, nieuwe 

leden en afhakers. Jouw rol daarin is de volgende: 

• Aan de hand van persona’s breng je de customer journeys van potentiële 

bibliotheekgebruikers in kaart.  

• Je bevraagt nieuwe leden van de bibliotheek naar hun verwachtingen over ons aanbod 

en dienstverlening 

• Je onderzoekt hoe de bibliotheek afhakers kan bevragen naar de reden waarom ze de 

bibliotheek niet meer gebruiken 

• Je overlegt met andere stadsdiensten en organisaties die werken rond Gelijke kansen en 

administratieve vereenvoudiging  

• Met deze bevindingen stel je aanbevelingen op om de bibliotheek zo toegankelijk 

mogelijk te maken, in overleg met de betrokken bib-medewerkers  

o  Je kan beperkt ingezet worden aan de balie van de hoofd- en/of wijkbibliotheek 

zodat je in je onderzoeksopdracht ook praktijkervaring kan inbrengen. 

o Je bent klantgericht en je hebt een vlotte en open attitude.  

• Het is een pluspunt als je ervaring hebt met gebruikersbevragingen en procesanalyse.  

• Je kan goed samenwerken, overleggen, rapporteren en zelfstandig werken. 

• Je kan goed werken met Office-programma’s.  

 

30.  Diversiteitsmedewerker – Dienst HR Partners & Projecten – Departement HR 

• De BIS-medewerker zal ingezet worden op specifieke projecten rond diversiteit en 

inclusie binnen de organisatie Stad Gent.  Als stad vinden we het namelijk belangrijk dat 

we een weerspiegeling zijn van de Gentse samenleving en iedereen die werkt voor Gent 

zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt.  

• Hij/zij/die zal ondersteunend ingezet worden en nauw samenwerken met de 

coördinator diversiteit en inclusie.  

• Het is nog niet duidelijk welke projecten in september als prioritair zullen gezien 

worden, maar zeker is dat de BIS medewerker een duidelijk afgelijnd project/ 

takenpakket zal hebben, afgestemd op zijn/haar/hun kwaliteiten en vaardigheden.  

• De doelgroepen waar we ons momenteel op focussen zijn:  

o Medewerkers met een buitenlandse herkomst  

o Medewerkers behorende tot de LGBTQIA+ gemeenschap  

o Medewerkers met een arbeidsbeperking  

o Leidinggevenden en teams 

• Lees hier het Strategisch Kader Diversiteit en Inclusie, waar alle acties en initiatieven op 

gebaseerd zijn.  

• Voorbeeldprojecten zijn: sensibiliseringsacties, opzetten van personeelsnetwerken, 

communicatie-opdrachten, (data-)analyse opdrachten, benchmarking, …  

• Je kan goed tot zeer goed werken met Office-programma’s. 

• Je werkt 3/5e. 

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Strategisch%20Kader%20Diversiteit%20en%20Inclusie%202021-2025.pdf
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31.  Ergotherapeut – WZC Heiveld – Departement Gezondheid en Zorg 

• Je werkt mee aan de uitbouw van de animatie en reactivatie. Hierdoor draag je bij tot 

het optimaliseren van het globale woon- en leefklimaat, rekening houdend met de 

verwachtingen, de mogelijkheden en de beperkingen van de bewoner in diens totale 

omgeving.  

• Tijdens jouw begeleiding van de bewoners heb je als doel de zelfredzaamheid en de 

levenskwaliteit van de bewoners te behouden/verbeteren.  

• Je draagt bij aan een zinvolle dagbesteding, staat in voor maaltijdbegeleiding, werkt 

multidisciplinair, begeleidt vrijwilligers en heeft een voorbeeldfunctie in kader van 

animatieve grondhouding.  

• Je werkt minstens 3/5e.  

 

32.  Verpleegkundige – WZC Het Heiveld – Departement Gezondheid en Zorg 

• Je verleent integrale zorg (zowel verpleegkundig als psychosociaal) aan de bewoners.  

• Het doel van je functie is: zorgen voor onze bewoners door:  

o hun gezondheid en welzijn te behouden, te verbeteren of te herstellen; 

o hun autonomie te bevorderen. 

• Je werkt als verpleegkundige mee in de dagelijkse werking van het woonzorgcentrum.  

• Je staat elke dag in voor specifieke verpleegkundige handelingen en taken.  

• Je ondersteunt het team van zorgkundigen en werkt in multidisciplinair verband samen 

met de andere diensten binnen het woonzorgcentrum.  

• Ook je contacten met familieleden zijn zeer belangrijk.  

• Je behaalde je diploma van verpleegkundige. 

 

33. Projectmedewerker HR  – Dienst Personeelsbeheer  – Departement HR 

• Als projectmedewerker bij de dienst Personeelsbeheer werk je actief mee aan de lopende 

projecten en help je nieuwe projecten opstarten. 

• Binnen de Dienst Personeelsbeheer hebben we heel wat lopende projecten waarbij je ons 

kan ondersteunen: 

o Je zet het project Werklastberekening op gang waarbij we de werklast van de dienst 

meten aan de hand van workshops met onze medewerkers. Je koppelt de resultaten 

op het einde van het traject terug.  

o Je helpt mee bij de overgang naar SharePoint door opleidingen te geven aan 

gebruikers en na te denken over hoe we onze processen efficiënter w(digitaal) 

kunnen laten verlopen door workshops. 

o Je helpt mee bij het project e-infopunt waarbij we de medewerkers snel een 

antwoord op hun HR-vragen willen bieden via het intranet. Je helpt hierbij de 

processen in kaart te brengen. 

o In het algemeen stel je een planning op voor het project, je koppelt terug over de 

voortgang naar de relevante stakeholders en kaart aan waar er vertragingen of 

veranderingen zijn. 

o Je organiseert vergaderingen, opvolgmomenten en in inhoudelijke workshops om het 

project op te volgen en te realiseren. 
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o Je spreekt de juiste doelgroepen aan om ze mee te betrekken en taken te geven 

binnen het project. 

o Je werkt inhoudelijk ideeën mee uit om het project invulling t geven. 

o Je bent IT-minded en vertrouwd met het Office 365-pakket (Microsoft Word 

PowerPoint, SharePoint, …)  

o Je kan helder communiceren. 

o Je denkt procesmatig en ziet (eventuele) verbeteringen in de huidige manier van 

werken en doet voorstellen om de werking te verbeteren. 

• Affiniteit met HR of de werking van een personeelsdienst is zeker een voordeel.  

• Ervaring met het geven van opleidingen of kennis van vorming is ook een pluspunt.  

• Je werkt minstens 4/5e  

• Je kan goed werken met Word, PowerPoint en Outlook; zeer goed met Excel en 

SharePoint 

 

 

34. Leerlingenbegeleider  – Freinetatheneum De Wingerd – Stedelijk Onderwijs Gent 

• Je bouwt een vertrouwensband op met leerlingen en voert gesprekken. 

• Je onderhoudt contacten met ouders, leerkrachten, CLB en directie rond de opvolging van 

leerlingen over de 4 domeinen van leerlingenbegeleiding (leren en studeren, 

onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg, psychosociaal functioneren) 

• Je waakt over de realisatie van de brede basiszorg op school en het decreet 

leerlingenbegeleiding. 

• Je verwijst door naar externe diensten en partners wanneer dit noodzakelijk is. 

• Je neemt deel aan klassenraden en overlegmomenten. 

• Je ondersteunt leerlingen en leerkrachten bij leren leren. 

• Je bent communicatief, sociaal en je kan je inleven in de leefwereld van jongeren. 

• Je kan goed werken met Office-programma’s.  

 


