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Plaats in het organogram 

De Stad Gent en OCMW Gent werken met meer dan 6.000 mensen aan een optimale dienstverlening voor een 

open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Heb je zin om je dagelijks in te zetten voor de Gentenaars en je 

DNA te laten versmelten met dat van de stad? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht 

voor je werk-privébalans en een vernieuwende blik op de toekomst. 

Er zijn momenteel 2 openstaande functies voor leidinggevende Team Projectleiding: één binnen het Facilitair 

Projectbureau van Dienst FM Themagebouwen en één binnen het Facilitair Projectbureau van Dienst FM 

Onderwijs.  

Het Facilitair Projectbureau realiseert bouw- en verbouwprojecten voor de klant. Bij grote projecten gaat het 

vooral om het aansturen en controleren van uitbestede projecten (bijv. externe studiebureaus). Kleinere 

projecten worden van A tot Z zelf opgevolgd.  

Functie-inhoud 

• Dankzij jouw opleiding en eigen ervaring in de opvolging van bouwprojecten van A tot Z, is de 

bouwwereld en zijn uitdagingen voor jou gekend terrein. 

• Als leidinggevende binnen deze afdeling stuur je een team van een 10-tal projectleiders aan bij hun 

dagelijkse opdrachten. Zij beheren grotere en kleinere projecten: van het in kaart brengen van de 

eisen, het aanstellen van ontwerpers tot het opmaken van aanbestedingsdossiers en opvolgen van de 

werf tot oplevering.  

• Je coördineert de activiteiten van je team. Samen met het team verdeel je de projecten binnen het 

team, naargelang ieders competenties en talenten. Je streeft hierbij eveneens naar een optimale 

werkplanning en organisatie. 

• Teamleden kunnen bij jou terecht met allerhande vragen omtrent hun dossiers. Je coacht hen, geeft 

advies en biedt de nodige ondersteuning.  

• Je bewaart het overzicht over de lopende projecten en bijbehorende timings, zonder je te verliezen in 

de specifieke details van deze dossiers.  

• Ook het financiële plaatje, de administratieve taken en raamovereenkomsten volg je op, conform de 

wetgeving overheidsopdrachten. 

o Voor de functie bij Dienst FM Themagebouwen is expertise m.b.t. onroerend erfgoed mooi 

meegenomen.  

• Je durft beslissingen nemen binnen lopende dossiers, ook in moeilijkere juridische en/of budgettaire 

kwesties.  



• Jouw communicatie met samenwerkingspartners is helder en oplossingsgericht. Je bouwt eveneens 

een netwerk op met interne en externe organisaties met als doel het verwerven en uitbreiden van de 

technische expertise van het team. 

• Je rapporteert aan het afdelingshoofd van de respectievelijke dienst. 

Je werkplek bevindt zich in de Sint-Salvatorstraat 16, 9000 Gent. 

Contactpersoon  

Voor meer info over de functie-inhoud kan je terecht bij Franky De Munter, coördinator-expert binnen Dienst 

FM Themagebouwen, Franky.DeMunter@Stad.Gent of Thomas Delporte, coördinator-expert binnen Dienst FM 

Onderwijs, Thomas.Delporte@Stad.Gent.  

 

 


