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FUNCTIEBESCHRIJVING 

Cluster: Samenleven 

Burgerzaken, Sociale Dienst, Thuiszorg, Vrije tijd en klantenteam 

 

 

1. INFORMATIEVE GEGEVENS 

Naam van de functie: Operationeel coördinator en programmatie 

Cluster:    Samenleven 

Dienst:     Vrije Tijd  

Niveau:    Bv 

Contractueel:   Contractueel 

2. SITUERING FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE 

Zie organogram in bijlage.  

3 . FUNCTIEOMSCHRIJVING 

 

Algemeen 

 
• Vertalen van de missie en het beleidsplan van de Vrijetijdsdienst naar een 

kwaliteitsvol en coherent eigentijds cultureel aanbod 

• Plannen, opvolgen en promoten van het artistiek aanbod in GC De Pit en op 

locatie, de cultuur-educatieve werking voor scholen en de 

doelgroepenprogrammering 
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• Coördineren, controleren en evalueren van het productionele proces, opvolgen 

van de investeringen in theatertechniek, aansturen van de technische staf 

• Aansturen van de strategische en operationele planning van de 

vrijetijdsinfrastructuur inclusief zaalverhuur 

• Nauw in contact staan en ondersteunen van socio-culturele verenigingen, lokale 

organisatoren, vrijwilligers en culturele initiatieven met bovenlokale uitstraling 

• Uitbouwen van de externe communicatie, inclusief de strategie voor 

publiekswerking en het beleid inzake ticket- abonnementenverkoop  

• Vertegenwoordiging in bovenlokale structuren (vb.Dijk92)  

• Invulling geven aan samenwerkingsverbanden met diensten van het lokaal 

bestuur, behandelen van transversale vragen, opmaken van collegebesluiten 

• Uitwerken en opvolgen van subsidiereglementen en dossiers  

• Opvolgen van budgetten en er voor te zorgen dat deze optimaal worden ingezet 

• Actief op zoek gaan naar subsidiemogelijkheden en opvolgen van projectoproepen  

• De Operationeel coördinator en programmatie cultuur rapporteert aan het 

diensthoofd vrije tijd 

 

Leiding geven 

• Aansturen van theatertechnici en administratieve medewerkers 

• Opmaak werkplanning 

• Begeleiden en coachen van het team 

• Voeren van opvolgingsgesprekken 

• Toelichting geven bij (veiligheids)procedures in overleg met IPA 

• Ontwikkelen en coördineren van veranderingsprocessen binnen de dienst 

 

Infrastructuur 

• Verantwoordelijk voor de exploitatie en de verhuur van de infrastructuur die de 

dienst beheert en werkt hiervoor nauw samen met de betrokken 

verantwoordelijken van de ondersteunende diensten 

• Toezicht houden op de veiligheidsvoorzieningen en het evacuatieplan   

Evenementen 

• Uitbouwen van het evenementenbeleid, met daarbij zowel aandacht voor 

evenementen in eigen beheer als voor evenementen van externe organisatoren 
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• Ondersteuning bij de uitbouw van een professioneel, duurzaam kader voor het 

evenementenbeleid 

4. COMPETENTIEPROFIEL 

 

Competenties 

• Klantgerichtheid (kerncompetentie) 

• Oplossingsgericht werken (kerncompetentie) 

• Betrokkenheid en zin voor kwaliteit (kerncompetentie) 

 

• Medewerkers opvolgen over concrete taken heen 

• Motiveren 

• Positief beïnvloeden 

• Overtuigen 

• Creatief denken 

• Projectmanagement 

• Oordeelsvorming 

• Initiatief opnemen 

Kennis 

• Basiskennis van algemene regelgeving (decreet lokaal bestuur, openbaarheid van 

bestuur, overheidsopdrachten, ..) 

• Grondige kennis van specifieke regelgeving (incl. veiligheid) 

• Basiskennis van managementtechnieken (ICT, financieel, personeel, organisatie, 

proces, project, document, …) 

• Grondige sectorkennis 

• Grondige kennis van de eigen organisatie 

• Basiskennis van gebruik ICT (Windows, MS Office, mail, internet) 

• Grondige kennis van specifieke software 

Gedragsvereisten 

• Loyaal zijn 

• Correct zijn 

• Vriendelijk zijn 

• Omgaan met kritiek 
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• Omgaan met stress 

• Beschikbaar en flexibel zijn 

• Handelen in overeenstemming met de regels 

 

Resultaatsgebieden 

De organisatie verwacht resultaten op het vlak van taakuitvoering 

• Het bewaken van de kwaliteit en kwantiteit van de taakuitvoering. 

• Prioriteiten en doelen op lange termijn bewaken. 

• De dienstefficiëntie bewaken. 

De organisatie verwacht resultaten op het vlak van organisatie en interne werking 

• Het volgen van de interne regels en afspraken betreffende de wijze van 

taakuitvoering incl. veiligheid en welzijn. 

• Planning en organisatie van het werk. 

• Interne en externe communicatie. 

• Samenwerken en waar nodig de grenzen van de eigen functie overstijgen 

• Mee opvolgen van de coördinator, leidinggeven aan de dienst en processen 

vormgeven van diezelfde dienst. 

• Dagelijkse leiding en taakverdeling opnemen, bijsturen en evalueren van het 

personeel. 

• Gesprekken faciliteren binnen het kader van het aanwezigheidsbeleid. 

De organisatie verwacht resultaten op het vlak van gebruik van middelen 

• Efficiënt werken en zuinig omspringen met materialen, inzet van personeel en 

budget, bewust effectief en efficiënt omspringen met werktijd en middelen. 

• Instaan voor rapportering. 

De organisatie verwacht resultaten op het vlak verbetering 

• Opvolgen van nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten. 

• Vanuit de eigen expertise verbetering en innovatie faciliteren en promoten. 

• Positief-kritisch zijn en actief meedenken en meewerken op het vlak van continue 

verbetering van de organisatie. 

 
 


