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Algemene opdracht van het 

departement 

Het Departement Stedenbouw heeft als algemene missie een visie van de ontwikkeling van 
het grondgebied van de Stad Brussel te bepalen en 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 (daaronder begrepen 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. 

Opdracht van de dienst 

▪ Een overbruggingsvisie naar een koolstofneutrale stad tegen 2040/50 ontwikkelen en 

plannen en de strategische en operationele actieplannen van de Stad uitwerken voor alle 

milieu- en klimaatvraagstukken en duurzame ontwikkeling, waaronder water, lucht, 

afvalvermindering en recyclage, stedelijke landbouw, biodiversiteit,  dierenwelzijn, 

circulaire economie,  enz. 

▪ Innovatie stimuleren op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling binnen de 

administratie; innovatie is noodzakelijk voor een succesvolle overgang van het 

grondgebied van de Stad Brussel om de veerkracht ervan te waarborgen 

▪ Europese, nationale of regionale subsidieprogramma’s identificeren die kunnen worden 

ingezet in het kader van de operationele uitvoering van deze actieplannen en de 

aanvraagdossiers coördineren 

▪ De in de verschillende actieplannen opgenomen projecten, de monitoring en evaluatie 

daarvan uitvoeren, en wel op autonome basis, alsmede in samenwerking met andere 

diensten of departementen 

▪ De verschillende bevolkingsgroepen (bewoners, gebruikers, personeelsleden van de 

Stad, enz.) voorlichten, bewustmaken en opleiden van/tot ecologisch verantwoord gedrag 

op alle gebieden van het dagelijks leven (voeding, water- en energieverbruik, 

afvalbeheer, biodiversiteit, enz.) en dierenwelzijn 

▪ Interne, intergemeentelijke, gewestelijke, federale of internationale netwerken opzetten 

en ontwikkelen voor de uitwisseling van goede praktijken tussen thematische 

deskundigen op het gebied van milieu, duurzame ontwikkeling en dierenwelzijn 

▪ De financiële en/of logistieke steun verzekeren van alle actoren uit het maatschappelijk 

middenveld (inwoners, comités, verenigingen, bedrijven, enz.) die actief zijn op het 

gebied van milieu en dierenwelzijn op het grondgebied van de Stad Brussel 

▪ Met het oog op hun goedkeuring reglementen voorstellen voor het toekennen van 

gemeentelijke premies met betrekking tot milieu en dierenwelzijn; de aanvraagdossiers 

en de monitoring van deze premies beheren; adviezen van de Stad opstellen, na overleg 

met andere diensten en departementen, over gewestelijke en federale plannen op 

milieugebied 

Functieopdracht (missie) 

▪ De strategische doelstellingen concretiseren die werden vastgelegd door het College 
van Burgemeester en Schepenen, de algemene directie en de directie Plan 

▪ De operationele, administratieve en begrotingsopvolging van de verschillende 
projecten, plannen en actieprogramma’s van de organisatorische eenheid  Klimaat 
binnen de Directie Plan coördineren en verzekeren, in verband met milieu, duurzame 
ontwikkeling en dierenwelzijn (klimaatplan, gemeentelijk waterplan, luchtkwaliteit, 
zero afval, cirkeleconomie, stedelijke landbouw, sensibilisering) 

▪ De teams aansturen (10 administratief en technisch medewerkers) en hun 
functioneren trachten te optimaliseren 



 

Taakomschrijving 

▪ De behoeften bepalen, de doelstellingen vaststellen, de procedures 
vaststellen/aanpassen/controleren, de resultaten evalueren, motiveren, coachen, de 
competenties van het personeel ontwikkelen 

▪ Verantwoordelijk zijn voor het opstellen, uitvoeren en/of implementatie van projecten 
die specifiek zijn voor actieplannen met betrekking tot duurzame ontwikkeling, 
binnen de gestelde of overeengekomen termijnen 

▪ De operationele uitvoering van de doelstellingen plannen en superviseren, de 
resultaten evalueren. Verantwoordelijk zijn bij de gewestelijke instanties voor de 
goede uitvoering van de door het Gewest en de Stad opgestelde programma's 

▪ Nuttige informatie verschaffen aan de verschillende interne en externe actoren om 
hen in staat te stellen de projecten uit te voeren 

▪ Bestelbonnen, facturen, alle documenten in verband met de activiteiten van de 
organisatorische eenheid controleren (flyers, brochures, brieven, workflow, enz.). 

▪ Team- en projectvergaderingen leiden, zoals begeleidende comités voor lopende 
projecten en studies 

▪ De integratie-, planificatie- en evaluatiegesprekken van de rechtstreekse 
medewerkers voeren. Deelnemen aan de selectiegesprekken 

▪ Nota’s, verslagen, brieven, pv’ s, jaarverslag, sollicitatiedossiers opmaken 

▪ Raadgevingen, advies en informatie verstrekken in zijn werkdomein 

▪ De noodzakelijke informatie meedelen aan de hiërarchie (vorderingsstaat van de 
dossiers, projecten, enz.), reportings uitwerken (scoreborden, statistische verslagen) 

Kennis en ervaring/ 

Toelatingsvoorwaarden 

 

1. Houder zijn van een diploma van master, een diploma van de tweede cyclus 
universitair onderwijs of daarmee gelijkgesteld hoger onderwijs 
of 
de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen 

2. Relevante ervaring hebben in een leidinggevende functie van universitair niveau 

3. Ervaring hebben van minstens 3 jaar in monitoring- en reportingbeheer van 
gesubsidieerde projecten 

4. Over kennis en affiniteit beschikken in een of meerdere materies met betrekking tot 
milieu in stedelijke gebieden 

5. Kennis hebben van het Brusselse institutionele landschap en van de wetgeving, de 
Brusselse milieuplannen en -programma’s; bovendien is ervaring binnen een met in 
de betrokken domeinen bevoegde openbare instelling een troef 

Werkcondities 

▪ Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle 
benoemingsvoorwaarden; contractuele betrekking in de tussentijd 

▪ Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster) 

▪ Plaats van tewerkstelling: Brussel 

▪ Maandelijks nettoloon: 2.597,45 € (minimum)/3.664,69 € (maximum) (weddeschaal 
A6). Een berekening van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, 
vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de O.E. Loopbaan van het 
Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02 279 24 40. 

▪ Bijkomende voordelen:  maaltijdcheques, volledige terugbetaling van MIVB-
abonnement en gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het 
remgeld bij het UVC  Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en 
het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola) 

 



 

S E L E C T I E P R O C E D U R E  

Een preselectie zal gebeuren op basis van het c. v., de te vervullen voorwaarden alsook de vereiste ervaring en kennis. 

De selectieprocedure bestaat uit twee gedeelten. 
Het eerste gedeelte bestaat uit een assessment center dat de gedrags- en cognitieve vaardigheden (problemen 
analyseren, problemen oplossen, plannen en organiseren, leiden, mondelinge communicatie) van de kandidaten test. 
Dit gedeelte wordt door een extern selectiebureau georganiseerd. 
Het tweede gedeelte bestaat uit een gesprek met een selectiecommissie dat de technische vaardigheden en de 
algemene geschiktheid van de kandidaten test. 
De kandidaten dienen een tiental dagen voor het tweede gedeelte een nota in te dienen, waarbij zij hun visie van de 
missie van de dienst en van de functie, alsook van de materie weergeven. 
De  procedure duurt gemiddeld vier maanden. 

Taalexamen 

Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 tot coördinatie van de wetten op het gebruik 
der talen in bestuurszaken (Art. 21, §§ 2 en 5) zullen de kandidaten moeten voldoen bij een examen over de schriftelijke 
en mondelinge kennis van de Franse taal. 
Het taalexamen wordt georganiseerd door Selor (Selectiebureau van de Federale Overheid). De inschrijving gebeurt 

online op de website www.selor.be. 

 

 

I N L I C H T I N G E N  

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR via http://jobs.brussel.be, 
samengesteld uit: 

➢ een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd; 
➢ een c. v.; 
➢ een fotokopie van het vereiste diploma. 

De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is 19/02/2021. 

Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden. 

De kandidaten die zouden gesolliciteerd hebben zonder alle toelatingsvoorwaarden te vervullen zullen beschouwd 
worden als ten onrechte ingeschreven. 

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun 
leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit. 
Het koninklijk besluit van 23 december 1977 in verband met de sociale reclassering van de personen met een handicap 
in de gemeenten zal toegepast worden. De kandidaten worden verzocht bij hun kandidatuurstelling een attest te voegen 
van de bevoegde organisatie, waarin hun handicap erkend wordt. 
Het programma van de selectieprocedure kan worden aangepast aan de aard van de handicap van de kandidaat. 
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