
Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 

worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.  

 

Het Departement Stedenbouw heeft als algemene missie een visie van de ontwikkeling van 

het grondgebied van de Stad Brussel te bepalen en uit te dragen, die o. a. doelstellingen 

opneemt met betrekking tot een verstandig beheer van middelen, koolstofneutraliteit, 

klimaatbestendigheid en polycentrisme; het ontwikkelt eveneens uitvoeringsstrategieën van 

deze visie door middel van plannen en reglementen (waaronder mobiliteit en parkeren), van 

stedelijk vernieuwingsprogramma’s, herinrichting van openbare en groene ruimten, en 

milieuprojecten. 

Het beheert o.a. de stedenbouwkundige vergunningen en de milieuvergunningen, de 

controle inzake desbetreffende overtredingen, openbare veiligheid en gezondheid. 

 

  
De Stad Brussel is op zoek naar een technisch projectcoördinator GIS cartografie en tekenen 

(M/V/X) 

  

  
  

VEREIST DIPLOMA 

 
Je bent in het bezit van een master/licentiaatsdiploma in een technische richting (geograaf, 

landbouwkundig ingenieur, informaticus … ) met kennis of specialisatie in GIS.  

Elke ervaring met GIS vormt een extra troef.  
  
MISSIE  

 
Je stuurt en coördineert het onderhoud en de ontwikkeling van de tool BXLGIS, het interne 

geografische informatiesysteem van de Stad. Je bent de technische referentie bij de Stad 

voor dit project. Je leidt het project met zorg voor de kwaliteit en oog voor resultaat. Je 

coördineert het geheel van de middelen (mensen/materiaal/financiën) met het oog op het 

bereiken van de vastgelegde objectieven. Je neemt deel aan de missies van de Dienst 

Cartografie en Tekenen en werkt grafische voorstellingselementen uit (tekeningen, kaarten) 

voor de plannings- , inrichtings- en beheertools van het grondgebied. 

 

Je zal samenwerken met andere gemeenten, cirb.brussels, i-CITY, het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest en enkele pararegionale instellingen LB, Brussels Planbureau,  Citydev … ), de 

administratie van het kadaster … Je werkt in een gedeeld bureau. Je werkt voornamelijk op 

kantoor of van thuis uit (telewerk).  

 

TAKEN 

 

• Je maakt de visie rond de ontwikkeling van BXLGIS concreet en bent verantwoordelijk 

voor de uitrol van het BXLGIS-project 

• Je stelt verbeteringen voor aan de toepassing BXLGIS en staat in voor de goede 

werking ervan 

• Je brengt de verschillende actoren van het project samen, intern en extern. Je zorgt 

ervoor dat gemeenschappelijke kennis en behoeften gedeeld worden 

• Je stelt de communicatie op rond BXLGIS en legt de missies vast van de Dienst 

Cartografie en Tekenen 

• Je maakt kaarten en plannen in 2D en 3D 

 



PROFIEL  
 
• Je hebt ervaring met projectbeheer en werkt resultaatgericht 

• Je hebt een grondige kennis van GIS 

• Je hebt enkele vergadertechnieken onder de knie 

• Je kan plannen tekenen 

• Je bent in staat samen te werken met interne en externe partners 

• Je hebt een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans 

 

AANBOD 

• Een job op universitair niveau 

• Voltijds contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 3118,49 euro (eventueel verhoogd in functie van 

eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor 

het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

loonsimulator.  
• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de 

vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een 

hospitalisatieverzekering 

• Mogelijkheid om te telewerken en regelmatige bijscholing 

• Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in 

het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair 

Kinderziekenhuis Koningin Fabiola) 

 

INLICHTINGEN 

• bij het Departement HR - Dienst Werving  

Administratief Centrum 

Anspachlaan 6 (13de verdieping) 

1000 Brussel 

02 279 24 20 

• openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u 

 

SOLLICITEREN 

• Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste 

diploma) ten laatste op 25/07/2021 Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste 

documenten) worden niet in aanmerking genomen. 

• Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de 

Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch 

uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in 

aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en 

technische competenties.  

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen 

onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.  

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden 

met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure 

of voor de integratie binnen onze administratie. 

https://loonsimulator.brussel.be/


 


