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FUNCTIEBESCHRIJVING 

1. Functiegegevens 

Functietitel:        PROJECTVERANTWOORDELIJKE EUROPESE PROJECTEN 

Niveau A Rang Av Beleidsmedewerker A1a-A1b-A2a 

Functiefamilie: Conceptuele functies Functienummer: E01026 

2. Doel van de functie 

Het coördineren en uitvoeren van één of meerdere projecten in het kader van de Europese programma’s binnen 
de dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking zodat de doelstellingen van het project behaald 
worden. Het leiden van het projectpartnerschap. 

3. Plaats in de organisatie 

Directie Economie, Landbouw en Platteland, Europese en Internationale samenwerking 

Team Europa 

De eerste evaluator is de coördinator-expert Europa. 

Dit is geen leidinggevende functie 

4. Basisresultaten van de functie 

1. Coördineren en uitvoeren van één of meerdere Europese projecten zodat de doelstellingen van deze 
projecten op een efficiënte manier worden behaald. Taken: 
- Opzetten efficiënte projectstructuur, met het oog op een vlotte en correcte samenwerking en 

besluitvorming, zowel intern naar de provincie Oost-Vlaanderen toe, als extern, naar de externe 
partners en actoren toe. 

- Coördinatie van het planningsproces 
- Organiseren van alle noodzakelijke overleggen voor een vlotte uitvoering van het project 

(stuurgroepen, werkgroepen, communicatie-overleggen, …) 
- Aansturen projectpartners zodat uitvoering bij de partners ook volgens plan verloopt 
- Fungeren als tussenschakel tussen Europees programma en projectpartners 
- Inwerken in inhoudelijke vakthema’s 

2. Monitoring van en rapportering over uitvoering project zodat projecten goed uitgevoerd worden en de 
doelstellingen behaald worden. Taken: 
- Opzetten van een degelijke interne projectadministratie (in nauw overleg met financieel deskundige 

Europacel). 
- Uitzetten van duidelijke mijlpalen en timing 
- Opvolging besteding eigen budgetten (in samenwerking met financiële deskundige Europacel) 
- Opvolging besteding budgetten van de partners (in samenwerking met financieel deskundige 

Europacel) 
- De noodzakelijke budgetten voorzien in de provinciale begroting (ook voor de doorstorting van de 

Europese middelen aan de partners). 
- Opvolging realisatie projectindicatoren van de eigen activiteiten en die van de partners 
- Frequente evaluatie en monitoring van de projectrealisaties op basis van het goedgekeurde 

projectaanvraagformulier en bijsturing waar nodig 
- Verzorgen van de noodzakelijke rapportering aan het Europese programma op basis van 

aangeleverde input van de verschillende projectpartners 

3. Verzorgen van een goede interne en externe communicatie over het project zodat de projecten en de 
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resultaten breed gedissemineerd worden. Taken: 
- Zelf naleven van de Europese communicatierichtlijnen vanuit het programma 
- Zorgen dat ook de projectpartners de communicatierichtlijnen goed opvolgen door hen voldoende te 

informeren en communicatie-acties van partners goed op te volgen en betrokkenheid te eisen. 
- Verzorgen van een brede communicatie over het project, zowel intern binnen het bestuur, als extern.  
- Fungeren als eerste aanspreekpunt voor het verstrekken van informatie over het project. 
- Uitvoeren van eigen communicatie-acties, evenals van overkoepelende acties voor het hele project 

4. Bijdragen aan de werking van de dienst zodat een continue en efficiënte dienstorganisatie mogelijk is. 
Taken: 
- Budget opmaken en beheren; samenwerking coördineren; intern en extern netwerk uitbouwen. 
- Communicatietaken opnemen. 

5. Nodige competenties 

5.1. Vijf kerncompetenties 

Band met de werkgever Je functioneert zoals de werkgever dat verwacht en sluit je aan bij zijn missie, filosofie, 
engagement, sociale en ethische normen. 

cluster Houding aannemen 

Klantgericht zijn Je probeert op elk moment de behoeften, gevoeligheden en wensen van de interne en externe 
klant in te schatten. Je stemt je denken en handelen daarop af. 

cluster Omgaan met mensen 

Verantwoordelijkheidsgevoel Je neemt steeds de verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en geeft hierin het goede 
voorbeeld. 

cluster Houding aannemen 

Creativiteit Je komt met vernieuwende en bruikbare oplossingen voor problemen of kansen in je functie. 
cluster Denken 

Welzijn, milieu, duurzaamheid Je houdt je aan de voorschriften rond welzijn op het werk, interne milieuzorg en duurzaamheid 
en je helpt mee om het WMD-beleid en de WMD-doelstellingen te realiseren. 

cluster Houding aannemen 

5.2. Tien functiespecifieke competenties 

Competenties gebonden aan de functiefamilie ‘conceptuele functies’ 

Communiceren Je gebruikt correcte, heldere taal bij je contacten met mensen en in allerhande media, in de stijl 
die de werkgever voorschrijft. Je kan naar die mensen ook goed luisteren. 

cluster Omgaan met mensen 

Zin voor kwaliteit Je streeft naar de hoogste nauwkeurigheid en kwaliteit bij de uitvoering van je opdrachten. 
cluster Uitvoeren 

Problemen aanpakken Je pakt problemen dadelijk en met de juiste methodes aan om tot een oplossing te komen. 
cluster Uitvoeren 

Kritisch benaderen Je controleert kennis en informatie altijd op betrouwbaarheid en bruikbaarheid. 
cluster Denken 

Samenwerken Je bent in staat om als volwaardig lid van een team te functioneren en je draagt effectief bij aan 
een gezamenlijk resultaat. 

cluster Omgaan met mensen 

De vijf extra competenties zijn: 

Aanpassingsvermogen Je kan vlot omgaan met een veranderende omgeving, met nieuwe taken en 
verantwoordelijkheden, met nieuwe mensen, met nieuwe werkwijzen. 

cluster Omgaan met mensen 

Resultaatgericht werken Je bent gericht op het bereiken van doelen en resultaten volgens de gemaakte afspraken en 
binnen de afgesproken tijd. 

cluster Uitvoeren 

Zelforganisatie Je kan je eigen taakuitvoering zodanig organiseren dat je de afgesproken resultaten op tijd en 
kwaliteitsvol behaalt. 

cluster Organiseren 

Initiatief nemen Je ziet regelmatig mogelijkheden om je functie beter in te vullen en je wacht niet om die kansen 
met beide handen aan te nemen. 

cluster Organiseren 
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Plannen Je kan goed acties bedenken en hun volgorde van uitvoering bepalen om een bepaald doel 
binnen een bepaalde tijdsduur te halen. 

cluster Organiseren 

5.3. Technische competenties 

Office-toepassingen gevorderd voor indiensttreding 

Financieel beheer gevorderd Na indiensttreding 

6. Vereiste specifieke kennis en vaardigheden 

Je hebt een brede vakinhoudelijke oriëntatie 

Je hebt affiniteit met of aantoonbare interesse in het Europese schaalniveau en Europese projectwerking 

Je hebt een goede talenkennis (Engels en Frans), bent taalvaardig en kan goed mondeling en schriftelijk 
communiceren 

Je kunt mensen enthousiasmeren en beschikt over voldoende overtuigingskracht. 

7. Functiespecifieke selectievoorwaarden 

7.1. Voorwaarden voor kandidaten via aanwerving:  

1. Diplomavoorwaarde: Master 

2. Ervaringsvoorwaarde: Geen ervaringsvoorwaarde 

7.2. Voorwaarden voor kandidaten via bevordering: 

1. Diplomavoorwaarde: Geen diplomavoorwaarde 

2. Ervaringsvoorwaarde: Geen ervaringsvoorwaarde 

7.3. Voorwaarden voor kandidaten via interne mobiliteit: 

1. Diplomavoorwaarde: Geen diplomavoorwaarde 

2. Ervaringsvoorwaarde: Geen ervaringsvoorwaarde 

7.4. Bijkomende voorwaarden voor alle kandidaten: 

- Ervaring met projectmanagement is een pluspunt 
- Je bent bereid om buitenlandse dienstreizen te doen 
- Je bent bereid om sporadisch ’s avonds en in het weekend te werken 

8. Functiewaardering 

Autonome beslissingsbevoegdheid: je staat zelfstandig in voor de operationele werking van één of meerdere 
projecten. De autonome beslissingsbevoegdheid is hoog bij de planning van de taken en opdrachten. 

Verantwoordelijkheid: je bent verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het project waarvoor je 
projectverantwoordelijke bent. 

Interne en externe contacten: Opbouw van een uitgebreid intern en extern netwerk. De contacten met de partners 
zijn heel belangrijk, maar je komt ook in contact met heel wat verschillende stakeholders op lokaal, bovenlokaal en 
internationaal niveau. 
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9. Datum opmaak: 11/03/2019 

10. Datum goedkeuring: 28/03/2019 Goedkeuring vanwege de Deputatie 

 


