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MOGELIJKE STAGEPLAATSEN BIS JANUARI – JULI 2022 

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. Ondersteunend projectleider – FM Onderwijs (facilitair projectbureau)– Departement 

Facility Management 

• Je ondersteunt projectleiders en controleurs in het opvolgen van projecten. 

• Je ondersteunt de werking van de afdeling door structuur te brengen in as-built dossiers of andere 

instrumenten. 

• Je kan worden ingeschakeld om zelfstandig een bouwtechnisch onderzoek uit te voeren. 

• Je werkt aan grafische voorstellingen in ondersteuning van projectonderzoeken. 

• Je kan instaan voor het uitvoeren van werfcontroles en bijwonen van werfvergaderingen. 

• Je kan goed met Word en Outlook werken en heel goed met Excel.  

• Bouwkundige ervaring en CAD-plannen kunnen lezen is een pluspunt 

• Je kan minstens 4/5de werken.  

 

2. Ondersteunend projectleider – FM Onderwijs (afdeling bouwtechnieken) – Departement 

Facility Management 
• Je ondersteunt het afdelingshoofd in de coördinatie van een aantal team overschrijdende 

onderhoudstaken/kleine verbouwprojecten.  

• Er zijn 2 hoofdteams binnen de afdeling bouwtechnieken: team bouw (met de subteams hout, bouw, 

dak, metaal en afwerking) en team technieken (met de subteams HVAC, elektriciteit en systemen). De 

afdeling omvat ongeveer 50 personen. 

• Je bent mee verantwoordelijk voor de organisatie van een aantal kleine verbouwprojecten. 

• Deze kan je realiseren via de leidinggevenden van de uitvoerende mensen uit de teams, via bestaande 

raamcontracten of te voeren prijsvragen/bestekken. 

• Je kan goed met PowerPoint, Outlook en Word werken; je beheerst Excel op expertniveau.  

• Je hebt bij voorkeur een ingenieursopleiding.  

 

3. Processchrijver/procestekenaar – FM Onderwijs (facilitair beheer) – Departement Facility 

Management 

• Je schrijft de werkprocessen uit van Dienst FM Onderwijs. Dit betekent dat je in kaart brengt welke 

acties door wie en op welke manier moeten gebeuren.  

• Je gebruikt hiervoor een gestandaardiseerde methode BPMN en software (MS Visio - iProva). Kennis 

hiervan is een pluspunt, maar niet noodzakelijk. 

• Je voert gesprekken met interne medewerkers om te weten te komen hoe zij taken opnemen. 

• Je stelt flowdiagramma’s op van elke stap in een taak, een project of teamwerking. 

• Je bevraagt de medewerkers over de correctheid van je uitgeschreven processen (validatie). 

• Je brengt verbetervoorstellen van jezelf en andere medewerkers in kaart (procesoptimalisatie). 
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• Je doet voorstellen om deze processen voor alle medewerkers zichtbaar en beschikbaar te maken (bv 

duidelijke intranetpagina’s, leesbare schema’s, duidelijke lay-out,…) en je implementeert deze zelf. 

• Je bent communicatief: via gesprekken en bevragingen verzamel je info over de werking van elke 

medewerker.  

• Je kan zelfstandig werken: je kan je eigen werk inplannen, voorbereiden, controleren en afspraken 

maken met collega’s. 

• Je bent leergierig: je verdiept je in de gestandaardiseerde methode om processen uit te schrijven en 

software aan te leren. Je gaat zelf steeds actief op zoek naar oplossingen, goede aanpak, … 

• Kennis van procesmanagement, ervaring met proces-software MS Visio of iProva, inzicht in 

organisatiemanagement zijn een pluspunt. 

• Je kan goed met Word en Outlook werken.  

 

4. Assetbeheerder – FM Welzijn (Dienst Bouwtechniek) – Departement Facility Management 
• De Dienst bouwtechniek staat in voor onderhoud van 40 gebouwen. 

• Je hebt technische kennis of interesse om hieraan mee te werken. 

• Je maakt een volledige inventaris van onze technische installaties bv. liften, brand/inbraakinstallaties, 

verwarming- en koelingsinstallaties, zonnepalen, ... 

• Hiervoor ga je op locatie (met een poolfiets of poolauto). 

• Je spreekt af met andere projectleiders.  

• Jouw werk zal gebruikt worden om het onderhoud op deze installaties te optimaliseren in de 

toekomst. 

• Je kan goed met Word en Outlook werken en je hebt een erg goede kennis van Excel. 

• Het is een pluspunt als je ervaring hebt binnen FM/technieken (HVAC/liften/koeling/sanitaire 

installaties). 

• Dit is een voltijdse stageplaats.  

 

5. Verpleegkundige – WZC De Liberteyt – Departement Gezondheid en Zorg 

• De Liberteyt is een woonzorgcentrum. In de Liberteyt verblijven 122 bewoners.  Er is ook ruimte voor 

3 kortverblijven.  

• 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 bent sociaalvaardig en empathisch. 

• Je hebt een bachelor verpleegkunde. 

 

6. Ergotherapeut– WZC De Liberteyt – Departement Gezondheid en Zorg 

• De Liberteyt is een woonzorgcentrum. In de Liberteyt verblijven 122 bewoners.  Er is ook ruimte voor 

3 kortverblijven. 

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

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

• Je ondersteunt het team van ergotherapeuten en animatoren en werkt in multidisciplinair verband 

samen met de andere diensten binnen het woonzorgcentrum.  

• Ook je contacten met familieleden zijn zeer belangrijk.  

• Je bent sociaalvaardig en empathisch. 

• Je hebt een bachelor ergotherapie.  

 

7. Ergotherapeut– WZC Het Heiveld – Departement Gezondheid en Zorg 
• Je werkt mee aan de uitbouw van de animatie en reactivatie.  

• Je draagt bij tot het optimaliseren van het globale woon-en leefklimaat: je houdt rekening met de 

verwachtingen, de mogelijkheden en de beperkingen van de bewoner. 

• Tijdens je 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. 

• Je staat in voor maaltijdbegeleiding. 

• Je werkt multidisciplinair. 

• Je begeleidt vrijwilligers en je hebt een voorbeeldfunctie in kader van animatieve grondhouding.  

• Je hebt een bachelor ergotherapie.  

 

8. Ergotherapeut – Lokale Dienstencentra – 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.  

 

9. Maatschappelijk werker – 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 kan voldoende met Word en goed met Outlook werken.  

• Je hebt een diploma van maatschappelijk werk.  
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10. 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 1 voltijdse stageplaats of 2 halftijdse stageplaatsen.   

 

11. Consulent Welzijnsonthaal en Proactieve Rechtenuitputting – Welzijnsbureau 

Bloemekenswijk – Departement Welzijn en Samenleving. 

• Je ondersteunt het team van welzijns- onthaalmaatschappelijkwerkers dat instaat voor behandelen 

van nieuwe hulpvragen bij het OCMW. 

• Je werkt mee aan  het organiseren en uitvoeren van rechtenateliers op diverse locaties waarbij je 

burgers maximaal ondersteunt in het  uitputten van hun sociaal-financiële rechten. 

• Je geeft infosessies over rechtenuitputting, aanbod hulpverlening OCMW,  bij (semi)professionele of 

vrijwilligersorganisaties, partners in hulpverlening in de wijk. 

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

• Je werkt mee aan een doorlichting van het stratengebied en de bereikbaarheid van de dienstverlening 

in Welzijnsbureaus Brugse Poort en Bloemekenswijk, alsook de antennewerkingen van Drongen en 

Mariakerke. 

• Je hebt een diploma bij voorkeur in een sociale of juridische richting. 

• Je bent sociaal vaardig en kan vlot in groep communiceren. 

• Je kan goed met Officeprogramma’s werken, o.a. PowerPoint. 

• Je kan goed overweg met wetgeving en hebt kennis van sociale zekerheid. 

• Je werkt min 4/5e. 

 

12. Projectmedewerker – Dienst Bestuursondersteuning - Departement Bedrijfsvoering 

• In februari-maart zal Stad Gent een nieuw programma e-post (postregistratie en digitaal 

posttransport) gebruiken.  

• Je werkt mee aan de introductie van het nieuwe programma bij alle diensten van Stad Gent.  

• Je organiseert de interne opleidingen en helpt bij het geven van de opleiding.  

• Je plant ook de nazorg via klankbordgroepen of andere kanalen. 

• Je bekijkt de werkprocessen en het bestandsbeheer van het postteam, doet voorstellen voor 

verbetering en begeleidt de uitvoering ervan. 

• Je hebt affiniteit met digitaliseringprojecten. 

• Je legt vlot contact met anderen. 

• Je kan goed met Officeprogramma’s werken.  

• Je werkt minimum 3/5de.  
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13. Wijkregisseur – Dienst Beleidsparticipatie – Departement Bedrijfsvoering 

• Samen met de collega's van je wijkteam ben je verantwoordelijk voor burgerparticipatie in een cluster 

van wijken. 

• Je zoekt oplossingen voor de complexe ruimtelijke en sociale uitdagingen waar de stad voor staat. 

• Je organiseert meetings voor burgers en organisaties. Je regelt zowel de praktische als inhoudelijke 

zaken. 

• Je legt contacten met andere stadsdiensten. 

• Je werkt mee aan communicatie. 

• Je kan heel goed met Officeprogramma’s werken. 

• Je werkt minimum 4/5e.  

 

14. Arbeidspsycholoog – Dienst 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. 

o Je hebt de mogelijkheid om één of meerdere inhoudelijke, projectmatige opdrachten op 

binnen het ruime werkdomein van selectie. 

• Je hebt een master in bedrijfspsychologie en personeelsbeleid.  

15. Diversiteitsmedewerker – Dienst HR Partners en Projecten - Departement HR 

• Als stad vinden we het belangrijk dat we een weerspiegeling zijn van de Gentse samenleving en dat 

iedereen die voor Gent werkt, zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt.   

• Je zal ingezet worden op specifieke projecten rond diversiteit en inclusie binnen de organisatie Stad 

Gent.  

• Je werkt nauw samen met de coördinator diversiteit en inclusie en ondersteunt die in haar werk.  

• Het is nog niet duidelijk welke projecten in januari als prioritair zullen gezien worden, maar zeker is dat 

de BIS-medewerker een duidelijk afgelijnd project/takenpakket krijgt, 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 

• Voorbeeldprojecten zijn:  

o data-analyse 

o sensibiliseringsacties 

o opzetten van personeelsnetwerken  

o communicatie-opdrachten 

o benchmarking 

o … 

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

zijn.  

https://www.unia.be/files/Documenten/Overige/Strategisch_kader_Diversiteit_en_Inclusie_Stad_Gent.pdf
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• Je kan goed werken met Excel en PowerPoint en zeer goed met Word en Outlook.  

• Je bent zelfstandig, open en gedreven.  

 

16. Frontoffice-medewerker – Sportdienst – Departement Cultuur, Sport en Vrije tijd. 

• Je werkt aan de balie van het Huis van de Sport. 

• Je ontvangt bezoekers, klanten en goederen. 

• Je reserveert vergaderzalen, sportterreinen, logistiek materiaal; verdeelt de post en doet telefonie. 

• Je communiceert naar huurders en medewerkers. 

• Je werkt een onlinesysteem voor vergaderzalen uit op de bestaande website. 

• Je volgt offertes en bestellingen voor drukwerk op. 

• Je volgt de mailbox van de Sportdienst op. 

• Je werkt samen met Gentinfo: je behandelt de cases die zij doorsturen, je maakt de infofiches op en 

overlegt regelmatig. 

• Je maakt de planning op van de onthaalmedewerkers aan de balie. 

• Je stuurt deze onthaalmedewerkers ook aan. 

• Je kan goed met Recreatex werken en erg goed met Word en Outlook. 

• Je werkt voltijds. 

 

17. Evenement- en communicatiemedewerker – Cultuurdienst – Departement Cultuur, Sport 

en Vrije tijd. 

• De cultuurdienst organiseert in mei 2021 een groot streetartfestival ('Sorry, not sorry) met graffiti, 

kunst, dans en muziek op het openbaar domein. 

• We zoeken een allround medewerker om samen met ons het team het festival te organiseren.  

• Je maakt afspraken met de partners, vrijwilligers en kunstenaars. 

• Je bouwt mee aan een festivalzone. 

• Je werkt mee de communicatie uit en je zorgt ervoor dat het festival een ruim publiek bereikt. Dit doe 

je onder andere door social media.  

• Je denkt mee na over het bereiken van doelgroepen met een migratie-achtergrond. Dit kan op 

verschillende manieren: in de communicatie, in het programma, in het publiek, ... 

• Je kan goed werken met Word, Outlook en Social Media.  

• Je werkt minstens 4/5de.  

 

18. Consulent Belastingen – Team Belastingen Economie+ - Departement Financiën 

• Samen met je collega’s behandel je de reglementen van A tot Z, concreet betekent dit dat je 

ingeschakeld wordt in volgende taken: 

• Je organiseert de detectie van belastbare dossiers op basis van verschillende administratieve interne 

en externe bronnen. 

• Je behandelt de aangiften en verzamelt hiervoor de nodige bijkomende info, eventueel in overleg met 

collega’s uit andere diensten waarmee je contact onderhoudt. 

• Je beantwoordt mondelinge en schriftelijke vragen van de potentiële belastingplichtigen en andere 

diensten. 

• Je beoordeelt vragen tot vrijstellingen of verminderingen. 

• Je kohiert de aanslagen in. 

• Je bereidt de jaarlijkse taken voor met betrekking tot de jaaroverdracht. 

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

• Je werkt minstens 4/5de. 

 



Mogelijke stageplaatsen BIS januari – juli maart 2022                                      20/09/2021 8:54:51 8 
 

19. Beleidsmedewerker – Dienst Wonen op maat – Departement Gezondheid en Zorg 

• Je doet voorbereidend opzoekingswerk m.b.t. het thema ‘wonen voor bijzondere doelgroepen’ 
(ouderen, personen met een beperking, personen met psychische kwetsbaarheid, …). 

• Je neemt deel aan vergaderingen m.b.t. ‘wonen voor bijzondere doelgroepen’. 

• Je volgt nieuwe trends binnen ‘wonen voor bijzondere doelgroepen’ op. 

• Je zoekt gericht naar subsidies m.b.t. ‘wonen voor bijzondere doelgroepen’. 

• Je communiceert op een vlotte manier. 

• Je hebt een goede kennis van Nederlands, Word en Outlook. 

• Je kan grote hoeveelheden info verwerken. 

• Je kan verbanden leggen en kritisch nadenken.  

• Je bent sociaal vaardig (netwerking) en je neemt initiatief. 

• Je werkt minstens 3/5de. 
 

20. Vormingsbegeleider – Bibliotheek De Krook - Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd 

• Als ‘vormingsbegeleider’ werk je in het team ‘Cel Personeel’.  

• Je bent de schakel tussen alle bibliotheekmedewerkers en bibliotheek-leidinggevenden.  

• Je schrijft een vormingstraject/plan uit na gesprekken met de bibliotheekmedewerkers en de 

teamcoaches. 

• Je kan je vlot verplaatsen tussen de 14 wijkbibliotheken. 

• Je kan je waardig en integer gedragen. 

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

 

21. Digitale 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. 

▪ 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 huis bezoekjes en evenementen: je spreekt 

bewoners aan om hen in te lichten over het project en 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. 

22. Communicatiemedewerker – Dienst Economie - Departement Stedelijke Ontwikkeling 

• Je neemt interviews af van bedrijven en ondernemers in het kader van de dienstverlening, subsidies, 

acties, events, enz. van de Dienst Economie en de Stad Gent.  

• Je schrijft interviews uit in heldere en wervende teksten die in de verschillende communicatiekanalen 

opgenomen worden (website, nieuwsbrief, sociale media, stads brede kanalen, …).  

• Je schrijft succesverhalen van ondernemingen uit.  

• Je werkt een communicatietoolkit uit voor ambassadeurs. 
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• Je werkt content ideeën uit voor de sociale media van Dienst Economie (De Gentse Ondernemer op 

Facebook, LinkedIn en Twitter), stads brede kanalen zoals het Stadsmagazine, de nieuwsbrief, 

Gentsters, enz.  

• Je doet redactiewerk op de website van de Stad Gent (themapagina “Ondernemen”) over thema’s 

zoals subsidies voor ondernemers, vergunningen, een onderneming starten in Gent, ruimte om te 

ondernemen, nightlife, economische speerpunten zoals biotech/cleantech/health tech en digitale 

technologie, sociale economie, ondernemers in moeilijkheden, detailhandel en horeca, enz. 

• Je optimaliseert onze database van ondernemers. Je voert nieuwe contactgegevens in Flexmail in, … 

• Je neemt deel aan communicatie-overleg (dienst Economie) en je neemt verslagen.  

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

• Je bent zeer goed in het beheren van Social Media. 

• Je kan zeer goed Nederlands spreken, begrijpen, lezen en schrijven.  

• Kennis van het communicatieproces en de verschillende communicatiekanalen is een vereiste.  

• Ervaring in het thema “economie/ondernemen” is een pluspunt, maar geen must. 

• Je werkt minstens 3/5de.  

 

23. Projectmedewerker – Dienst Toerisme – Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd. 

• Dienst Toerisme werkt een nieuw logiesbeleid uit dat logies wil spreiden in de ruimte. Hierbij houden 

we rekening met de ruimtelijke context (fysieke draagkracht) van de stad, het beleidsplan toerisme en 

de regels rond ruimtelijke ordening in Gent. Voor dit project wordt een multidisciplinair team gevormd 

onder leiding van dienst toerisme. 

• Je staat mee in voor de opbouw van dit project. 

• Je werkt mee aan visievorming ruimtelijk logiesbeleid. 

• Je vertaalt mee de visie naar het opmaken van een bestek: 

o Je neemt informatie en voorbeelden door van andere diensten. 

o Je werkt mee de inhoud van het bestek uit. 

o Je werkt mee aan de redactie van het bestek. 

o Je voert gesprekken met mogelijke intekenaars. 

o Je past gunningscriteria toe. 

• Je organiseert vergaderingen en maakt verslagen. 

• Je kan heel goed werken met Officeprogramma’s. 

• Je beheerst het Engels heel goed. 

• Je hebt een master in geografieën, planologie, stedenbouw of toerisme. 

• Je hebt werkervaring in een beleidsfunctie en/of projectmanagement. 

• Werkervaring in toerisme, geografie en/of ruimtelijke ordening is een pluspunt. 

• Je werkt halftijds. 

 

24. Medewerker Team Circuleren – Mobiliteitsbedrijf – Departement Stedelijke Ontwikkeling. 

• Je werkt het signalisatieplan uit voor de Gentse Feesten op basis van vorige jaren. 

• Na een korte introductie geef je ook verkeerstechnisch advies op kleine verkeersmaatregelen. 

• Je geeft ondersteuning aan de projectleider verkeersveiligheid rond ongevallendata. 

• Je geeft ondersteuning aan de opmaak van een Gentse ongevallenkaart. 

• Je geeft algemene ondersteuning aan het team straat parkeren.  

• Je helpt mee om bereikbaarheidsfiches op te maken voor onze evenementen. 

• Je geeft advies bij evenementen en nieuwe verkeersmaatregelen 

• Je kan met Officeprogramma’s werken. 

• Je beheerst goed het Engels. 

• Je kan zelfstandig werken. 
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• Grafische kennis is een pluspunt. 

 

25. Medewerker fietsinfrastructuur – 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 plaats bezoeken, verzamelt de nodige informatie en doet de nodige voorbereidingen 

voor de opmaak van het collegebesluit dat hiervoor noodzakelijk is. 

• Je kan voldoende 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. 

 

26. Verkeersdeskundige – Mobiliteitsbedrijf – Departement Stedelijke Ontwikkeling 

• Je bent bereid om je volledig in te werken in de technische materie rond verkeerslichten. Na een 

grondige opleiding ga je zelfstandig aan de slag. Natuurlijk krijg je de nodige ondersteuning.  

• Je analyseert het verkeer op kruispunten die geregeld worden met verkeerslichten.  

• Je analyseert hiervoor 3 aspecten: 

o ruimtelijke aspect (hoe stellen voertuigen zich op aan het kruispunt, welke conflicten zijn er, 

…) 

o verkeerskundige aspect (hoe zit het met de veiligheid op het kruispunt, wat zijn de dominante 

routes, …) 

o verkeerstechnische aspect (hoe zit het met de ontruimingstijden, geraken de voertuigen tijdig 

weg op het kruispunt? …) 

• Je werkt niet alleen van achter je bureau, je gaat ook op het terrein om terreinobservaties te doen. Je 

maakt wanneer nodig ook filmmateriaal. 

• Je analyseert  ook ongevallengegevens en het verkeersnetwerk, met de rol van elk kruispunt daarin. 

• Je ben zelfstandig en je kan zelf je werk inplannen. 

• Je kan je vlot verplaatsen met de fiets en/of dienstwagen. 

• Je kan voldoende goed werken met Officeprogramma’s.   

27. Archiefmedewerker – Archief Gent - Departement Bedrijfsvoering 

• Archief Gent is verantwoordelijk voor het archief- en informatiebeheer van de Stad en het OCMW 

Gent. 

• Je verpakt (op formaat) en etiketteert archieven. 

• Je registreert (technisch en inhoudelijk beschrijven) archieven. 

• Je plaatst archieven in de depots. 

• Je neemt deel aan thematisch overleg. 

• Je doet preservatie- en conservatiebehandelingen van ingelijste stukken, iconografisch materiaal, 

handschriften, affiches, ...   

• Je gaat op een methodische en deontologische manier om met erfgoed. 

• Je bereidt erfgoedprojecten (bv. tentoonstelling en publicatie filmaffiches) voor.  

• Je doet algemene administratieve taken.  



Mogelijke stageplaatsen BIS januari – juli maart 2022                                      20/09/2021 8:54:51 11 
 

• Je houdt van afwisselend mentaal en fysiek werk. 

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

• Je kan voldoende Engels en hebt noties Frans.  

• Ervaring met bibliotheekregistratie- en archiefbeheersoftware is een plus 

• Ervaring als (papier)restaurator en paleografische kennis is een pluspunt. 

• Je werkt minstens 3/5de.  

 

28. Beleidsmedewerker leegstandbestrijding –  Dienst Economie – Departement Stedelijke 

ontwikkeling 

• In Gent zijn er sinds 2020 verhoogde leegstandscijfers in detailwinkels. Daarom zoeken we een 

gemotiveerde medewerker die ons kan helpen in het voorbereiden van een plan van aanpak voor 

leegstandsbestrijding. De functie bestaat uit 3 grote luiken:  

o Een onderzoeksfase waarin je de evolutie en redenen van leegstand in kaart brengt (Waar, 

waarom, belangrijkste determinanten van leegstand, …) samen met de economische kost van 

leegstand.  

o Daarna verzamel je de good practices van alle Europese steden zodat do’s en dont’s kunnen 

worden opgesteld. 

o Je werkt concrete voorstellen uit voor een Gentse actieplan.   

• Je kan goed met Word en Excel werken. 

• Je hebt een economische basiskennis. 

• Je bent assertief en durft met ondernemers en makelaars in gesprek gaan. 

• Je werkt nauwkeurig. 

• Analytische skills zijn een pluspunt. 

• Je kan goed met Word en Excel werken.  

• Je werkt minstens 3/5de.  

 

29. Sociale media medewerker (digital content creator) –  Dienst Werk en Activering – 

Departement Welzijn en Samenleving 

• Je werkt voor het Jobteam. Het Jobteam begeleidt Gentenaars in een kwetsbare positie naar werk.  

• Je werkt een sociale mediastrategie (via Facebook, LinkedIn, Whatsapp, Instagram) voor het Jobteam 

uit, met als doel de werking breed bekend te maken en het netwerk aan bedrijven en werkgevers uit 

te breiden. 

• Je overlegt met het team arbeidsbegeleiders en collega’s van het Jobteam. 

• Je kan zelfstandig werken. 

• Je bent ondernemend en commercieel ingesteld. 

• Je bent sociaalvoelend. 

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

• Je bent een expert in sociale media.  

 

30. Projectmedewerker – Afdeling Strategie en Organisatie – Departement Bedrijfsvoering. 

• De Afdeling Strategie en Organisatie van Stad Gent bestaat uit 5 diensten die elk ondersteuning geven 

aan de hele organisatie Stad Gent vanuit verschillende invalshoeken:  

- Dienst Beleidsparticipatie 

- Dienst Data en Informatie 
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- Dienst Organisatieontwikkeling 

- Dienst Strategische Coördinatie  

- Dienst Strategische Subsidies.  

• Je kijkt kritisch naar de  werking van de 5 diensten ( de interne en externe klanten,  de processen, de 

“producten”) die de diensten aanbieden.  

• Je brengt in kaart op welke specifieke processen de diensten  elkaar ontmoeten en waar 

mogelijkheden zijn om te optimaliseren en efficiënter te werken.  

• Je brengt in kaart hoe de diensten door samenwerking de interne en externe klanten beter kunnen 

bedienen. 

• je doet dit  o.a. door enkele basisprincipes in kaart te brengen rond samenwerking en klantenwerking. 

• Je brengt in kaart wie de gezamenlijke externe partners zijn en hoe de samenwerking met die externe 

partners kan verbeteren. 

• Je bent communicatief: je contacteert( via email en mondeling) verschillende personen binnen de 

organisatie. 

• Je stelt de verzamelde informatie voor via een rapport of een presentatie.  

• Je hebt een proactieve houding en je neemt zelf initiatief.    

• Je kan goed werken met Officeprogramma’s.  

• Je werkt minstens 4/5e.  

 

31. Dienstverleningscoördinator –  Dienst Publiekszaken - Departement Burgerzaken en 

Publiekzaken. 

• Je brengt in beeld hoe andere (internationale) steden vorm geven aan (digitale) dienstverlening. 

• Je ondersteunt de collega dienstverleningscoördinatoren bij het realiseren en uitrollen van 

digitaliseringstrajecten. 

• Je test mee nieuwe (digitale) producten in ontwikkeling en kijkt met een diversiteitsbril naar de 

toegankelijkheid. 

• Je ondersteunt de klachtencoördinator bij de opmaak van het klachten rapport. 

• Je ontwikkelt een concept om ‘Mijn Burgerprofiel’ breder bekend te krijgen bij de Gentse bevolking 

met aandacht voor diverse doelgroepen. 

• Je hebt interesse voor digitale dienstverlening, de digitale wereld schrikt je niet af. 

• Je draait mee in een team dat de ondersteuning van diensten in de realisatie van de BESTe 

(Betrouwbaar, Eenvoudig, Snel, Toegankelijk en bij voorkeur elektronische) dienstverlening als doel 

stelt. 

• Je kan goed werken met Officeprogramma’s. 

• Voor de internationale studie is de kennis van een andere taal een pluspunt. 

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

• Je staat open voor nieuwe dingen, bent nieuwgierig naar de ontwikkelingen op digitaal gebied en 

neemt graag initiatief. 

 

32. IT-medewerker  –  District09 
District09 is de IT-partner van Stad Gent. Zij kunnen voor diverse IT-profielen een stageplaats 

aanbieden.  
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