
  FUNCTIEBESCHRIJVING 01  

 

 
  

 

PROJECTMANAGER BEDRIJVENTERREIN / ECONOMIE 
 

CLUSTER Ruimte 

OVERLEG & TERUGKOPPELING Clustermanager Ruimte 

SALARISSCHAAL A 

DUUR Onbepaalde duur 

 

Interwaas is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van het Waasland. Het helpt de 

tien Wase steden en gemeenten een daadkrachtig(er) beleid te voeren op vlak van bestuur, ruimte, wonen, mobiliteit, 

samenleven, economie, leefmilieu, energie en cultuur. Interwaas behartigt ook de gemeenschappelijke belangen van 

de regio.  

CONTEXT 

Interwaas zet sinds jaar en dag in op tewerkstelling in eigen streek en heeft ook in het strategisch plan hiervan een 

speerpunt gemaakt onder de titel “Bedrijvigheid en ondernemerschap in het Waasland faciliteren.” Interwaas wil 

een Waas economisch beleid mee uitbouwen en daar ook uitvoering aan geven. Bij die uitvoering wordt zowel aan 

nieuwe ontwikkelingen als aan verbeteren of revitaliseren van bestaande bedrijvenzones gedacht. Voor het 

opnemen hiervan, in samenwerking met de gemeentes, is een projectmanager met affiniteit economie 

aangewezen. 
 

DOEL VAN DE FUNCTIE 

De cluster ruimte houdt zich bezig met grondgebonden materies, waaronder ruimte om te werken, ruimte voor 

bedrijvigheid. Interwaas wil met deze werking inzetten op tewerkstelling in eigen regio binnen het normale 

economisch circuit NEC, naast het inzetten op de sociale economie SEC (wat door andere clusters wordt 

opgenomen). Binnen die werking wordt, steeds in samenwerking met de gemeenten, gestreefd naar een regionale 

visie op economische ontwikkeling en naar de uitvoering ervan, wat zowel inzetten op greenfields, op brownfields, 

op verweving als op revitalisatie van bestaande bedrijvenzones kan omvatten. Verder wordt in samenwerking het 

versterken van het lokaal economiebeleid van de gemeentes betracht. 
 

RESULTAATGEBIEDEN 

Resultaatgebied 1: Ondersteunen en uitwerken van een regionale visie op de economische ontwikkeling 

• Mee ontwikkelen, coördineren en afstemmen van een Waas economisch beleid. 

• Meewerken aan de realisatie van een sterker Waas economisch netwerk door inzetten op het onderzoek naar 

locaties voor bijkomende bedrijventerreinen / tewerkstelling in het Waasland. 

• Het detecteren en slopen van barrières die de ontwikkeling of revitalisatie van bedrijventerreinen belemmeren 

of vertragen, op niveau van concrete dossiers. 

• Onderbouwen met correcte en actuele cijfergegevens van de Wase economische toestand en regelmatige 

updaten. 

Resultaatgebied 2: Realiseren van ruimte voor bedrijven en tewerkstelling – projecten op het vlak van economische 

ontwikkeling 

• Concretiseren van bedrijfshuisvestingsmogelijkheden in het Waasland: bedrijventerreinen, verweving, … in 

coördinatie met andere aspecten (ruimte, mobiliteit, …) en in het bijzonder de synergie Waasland - 

Waaslandhaven (samenwerking met Maatschappij Linkerscheldeoever). 

• Projecten en acties in functie van het verhogen van de tewerkstellingsmogelijkheden in het Waasland in het 

normaal economisch circuit. 

• Optimalisatie van bestaande en ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Initiëren van projecten en instaan 

voor het projecttraject: 
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o Nieuwe bedrijventerreinen (greenfield of brownfield): traject naar realisatie, met inbegrip van het 

begeleiden of uitvoeren van alle bijhorende studies (inrichtingsplan, beheersplan, MER, mobiliteit, 

archeologie, …) 

o Revitalisatie van bedrijventerreinen: traject uitvoering van het masterplan voor de TTS zone en opmaken 

van een masterplan voor andere noodzakelijk te vernieuwen bedrijventerreinen 

Resultaatgebied 3: Versterken van het lokaal economiebeleid van de Wase steden en gemeenten 

• Aanspreekpunt voor het verlenen van expertise en informatie naar lokale besturen 

• Afstemmen van activiteiten ambtenaren lokale economie 

• Toepassing van de Bizzlocator veralgemenen voor het Waasland 

• Formuleren van adviezen in het kader van de aanvraag omgevingsvergunningen bedrijven 

 

COMPETENTIES 

• Dynamisch doen: Je functioneert pro-actief  in situaties die sterk onderhevig zijn aan veranderingen en 

anticipeert op deze veranderingen met eventueel innovatieve voorstellen. 

• Samenwerken: Je levert een positieve bijdrage aan het team, de organisatie, de klanten. Je bevordert de 

samenwerking in de groep, in de organisatie en met de klanten. 

• Vertrouwen wekken: Je handelt verantwoordelijk en integer vanuit betrokkenheid bij onze organisatie en onze 

klanten Je denkt in functie van het doel voor de klant en de organisatie en handelt er naar, ook als de 

omstandigheden veranderen. 

• Deskundigheid: Je zorgt er continu voor om in je werkgebied uit te blinken. Je inspireert je omgeving door je 

leergierigheid en doelgerichte werkwijzen om zaken te verbeteren. 

• Presenteren en overtuigen: Je brengt informatie over op een heldere en gestructureerde manier, aangepast 

aan het publiek, door het gepast gebruik van ondersteunende (didactische) middelen. Je weet door de juiste 

argumentatie en interactie te overtuigen. Je bent in staat om een overtuigende presentatie te maken, aangepast 

aan de actuele behoeften van het doelpubliek. 

• Innoverend/creatief zijn: Je komt met innovatieve oplossingen en ideeën. Je kan buiten de bestaande kaders 

denken. Je neemt zelf initiatief tot het bedenken van nieuwe voorstellen. 

• Analyseren en synthetiseren: Je onderzoekt en ontleedt problemen op een systematische en efficiënte wijze 

en zoekt naar relevante informatie om tot een oplossing te komen. Je analyseert complexe vraagstukken 

waarvan onderdelen onbekend zijn. 

Plannen, organiseren en opvolgen: Je brengt structuur aan in tijd, ruimte en middelen, bepaalt prioriteiten om 

doelstellingen te bereiken en volgt ze op. Je plant en organiseert werkzaamheden op teamniveau op efficiënte 

en effectieve wijze. 

• Netwerken ontwikkelen: Je ontwikkelt gericht contacten op een brede en duurzame manier. Je legt 

nauwe contacten die voor de taak en opdracht nuttig kunnen zijn. 
 

PROFIEL 

• Masterdiploma  

• Affiniteit met projectontwikkeling en economie. 

• Kennis regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten, intergemeentelijke samenwerking, projectontwikkeling, 

ruimtelijk ordening , mobiliteit, duurzaamheid, .  

• Een ervaring/opleiding in een functie gerelateerde richting of aspect van deze functie strekt tot aanbeveling. 

 
 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 

 

• Een uitdagende job met afwisseling, ontwikkeling en verantwoordelijkheid in samenwerking met verschillende 

lokale partners. 

• Je werkt in een centraal gelegen en vlot bereikbare stad. 

• Een correct loon volgens de barema’s en rekening houdend met relevante anciënniteit. Aangevuld met sociale 

voordelen zoals maaltijdcheques (8€), hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding en 

tussenkomst woon-werkverkeer.  

• Een aantrekkelijk aantal vakantiedagen. (20 wettelijke dagen, 6 extra wettelijke dagen, 12 ADV dagen) 
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• We vinden een positief evenwicht tussen werk en privéleven belangrijk. Daarom kan je werken in een glijdend 

uurrooster en bestaat de mogelijkheid om na overleg met je clustermanager en het team 1 of 2 dagen van thuis 

te werken. 

• Alle geslaagde kandidaten worden gedurende 3 jaren opgenomen in de wervingsreserve voor de functie van 

projectmanager Bedrijventerrein/Economie 

 

SELECTIEPROCEDURE 

• Stuur je CV en motivatiebrief per e-mail naar info@interwaas.be met vermelding van functietitel. 

• Solliciteren kan tot en met 16/05/2021 

• Op basis van de ingediende kandidaturen gebeurt er een preselectie op basis van CV en motivatiebrief.  

• Maximum 20 kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een schriftelijke thuisproef. 

• Wie slaagt in de schriftelijke proef wordt uitgenodigd voor een gesprek met de jury. 

• De eerste gerangschikte kandidaat wordt uitgenodigd voor een assessment. 

 

 MEER INFORMATIE 

Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Petra De Mey (Clustermanager Ruimte) op 

tel. 03 500 47 11 of Bart Casier (Directeur) op tel. 03 500 47 03. 
 

 

Hoe Interwaas omgaat met je persoonsgegevens kan je nalezen op https://interwaas.be/privacy. 

Interwaas vindt je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst. 
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