
Functiebeschrijving: coördinator (team operationele planning en HR) (m/v/x) – Dienst Aankoop en Logistiek 

 

Graad 

Hoofdconsulent (m/v/x) 

Functie 

Coördinator - team operationele planning en HR (m/v/x) 

 

Plaats in het organogram 

De Stad Gent werkt met meer dan 4.000 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. 

 

Functie-inhoud 

Voor de Dienst Aankoop en Logistiek van het Departement Facility Management zijn we op zoek naar een 

coördinator op de afdeling Services. Deze afdeling staat in voor de schoonmaak van de stadsgebouwen en 

gebouwen van de Groep Gent zoals politie, brandweer, … Daarnaast verzorgt deze afdeling de services met 

betrekking tot het maaltijdgebeuren in de stedelijke kinderdagverblijven en scholen en werkt ze ook 

cateringopdrachten uit voor leden van de Groep Gent zoals woon-en zorgcentra, secundaire scholen, …  

De schoonmaak gebeurt samen met externe schoonmaalfirma’s en wordt aangestuurd vanuit het team externe 

services. De services met betrekking tot het maaltijdgebeuren wordt met stadsmedewerkers opgenomen en 

aangestuurd vanuit het team interne cateringservices. Het cateringgebeuren wordt ook ondersteund door het 

team voeding en dranken.  

Als coördinator van het team operationele planning en HR heb je een leidinggevende functie.  

Dit houdt volgende kerntaken in. 

 Je staat in voor het leiden, coachen, motiveren en organiseren van het team operationele planning en 

HR. Dit team bestaat uit een 4-tal medewerkers die voor de dagelijkse ondersteuning instaan van de 

afdeling. Je begeleidt deze medewerkers met betrekking tot planning en HR. Je zorgt ervoor dat jouw 

team als één samenwerkend geheel functioneert. 

 Je draagt de verantwoordelijkheid voor het bieden van een kwaliteitsvolle dienstverlening binnen 

jouw team en zo voor de afdeling.  Je helpt de visie en strategische doelstellingen van de dienst mee 

te vertalen in operationele doelstellingen en voert deze uit.  Verder sta je in voor de uitvoering van het 

kwaliteitsbeleid en –systeem.  

 Je coördineert de dagelijkse werking van het team ter ondersteuning van de afdeling. Je volgt hiervoor 

de werking van jouw team op en dit zowel op inhoudelijk, methodisch, organisatorisch als 

communicatief vlak. Tevens neem je de planningsmethodiek van de afdeling op en stuurt bij waar 

nodig.  

 Je organiseert overlegmomenten met het team interne cateringservices om de nodige ondersteuning 

te kunnen bieden die afgestemd is op hun noden zoals bijvoorbeeld het onderhouden van het 



planningssysteem, verlofbehandeling, aanleveren van nodige cijfermateriaal om correcte 

personeelscalculaties uit te voeren, analyseren van het cijfermateriaal, het beheren van SAP, enz.  

Een aanleg voor cijfers en inzicht in het uitbouwen en beheren van systemen is dus cruciaal.  

 Hiernaast bied je ondersteuning aan de teams interne cateringservices en externe services. Je ziet 

samen met jouw team toe op een verantwoorde inzet en werkplanning van de operationele 

medewerkers van het team interne cateringservices en neemt hierbij de nodige bijsturing en overleg 

met het teamhoofd op.  

 Je hebt een voorliefde voor IT-systemen die de planning en HR ondersteunen zoals SAP en het 

tijdsregistratiesysteem OWS. Je zorgt ervoor dat de nodige procedures en rapporteringsdocumenten 

beschikbaar zijn en gebruikt worden in jouw team en in het team interne cateringservices. Je volgt 

deze gegevens op, stuurt bij en past aan waar nodig. Concreet gaat dit over personeelsaanvragen, 

verlofplanning, werkplekplanning, aanwezigheidsbeleid en dergelijke.  

 Je biedt logistieke, administratieve en infrastructurele ondersteuning aan de operationele 

medewerkers zoals bijvoorbeeld het helpen invullen van formulieren en  uitleggen van de 

rechtspositieregeling.  Je staat tevens het teamhoofd interne cateringservices bij met betrekking tot 

welzijn op het werk in al zijn aspecten zoals opleidingen ergonomie, opvolgen van controle 

arbeidsgeneesheer, … 

 Je overlegt met verschillende partijen zoals jouw afdelingshoofd, teamhoofd interne cateringservices, 

externe services alsook de administratie van beide cellen.  

 Je overlegt met interne partners zoals de HR-diensten enerzijds en anderzijds met externe partners 

zoals Digipolis voor IT-ondersteuning. Je onderhoudt contacten met diverse organisaties met oog op 

het uitbouwen van expertise en van een netwerk. Je werkt indien nodig samen projecten uit met 

bijvoorbeeld leverancier van het planningssysteem, aanbieder van vormingen, …  

 Je evalueert regelmatig de werking van jouw team en rapporteert op regelmatige basis jouw 

bevindingen en ervaringen aan jouw afdelingshoofd.  

 Je hebt een groot hart voor mensen en draagt duurzame voeding, catering en schoonmaak hoog in het 

vaandel.  

 Flexibiliteit en probleemoplossend denken zijn onontbeerlijk!  

 De tewerkstellingsplaats is bij Dienst Aankoop en Logistiek, Henri Farmanstraat 30 in Gent.  

 

Contactpersoon  

Voor meer informatie over de functie-inhoud kan je contact opnemen met Tamara Bruning, coördinator-

expert, Dienst Aankoop en Logistiek op het nummer 0479 65 72 66 of via e-mail Tamara.Bruning@stad.gent. 
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