
 

Manager Ruimte Stad Hoogstraten 
 
Functie: 
 
Voor onze klant; Stad Hoogstraten, is Bakker & Partners op zoek naar een Manager Ruimte. 
De Manager Ruimte is verantwoordelijk voor de werking en organisatie van de afdeling Ruimte van de stad en het 
OCMW Hoogstraten (omgeving, mobiliteit en verkeer, patrimonium, openbaar domein en technische diensten). Hij/zij 
bouwt een sterke afdeling uit in overleg met de planoloog, mobiliteitsambtenaar, expert patrimonium, expert 
openbaar domein en het diensthoofd technische diensten. De Manager Ruimte werkt daarbij vanuit een duidelijke 
visie en zet de beleidslijnen uit.  Hij/zij stuurt aan op resultaten, bepaalt prioriteiten en streeft een optimale 
samenwerking na tussen de verschillende diensten binnen de afdeling. De Manager Ruimte rapporteert aan de 
gemeentesecretaris en neemt actief deel aan het managementteam. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

- Werking en organisatie: het organiseren van de dagelijkse werking van de afdeling ruimte en het 

verzekeren van een efficiënte en effectieve samenwerking. Het aansturen van de medewerkers en 

het bewaken van de uitvoering van de functionerings- en evaluatiegesprekken. Het opvolgen van de 

evoluties en wetgeving en het coördineren van administratieve afhandeling. 

- Projectcoördinatie: het bewaken van de voortgang, de kwaliteit en de ingezette middelen bij 

projecten. Het ondersteunen en begeleiden van medewerkers bij het oplossen van problemen. 

- Beleid voeren: het formuleren van voorstellen om het beleid voor de afdeling Ruimte te verbeteren, 

het maken van strategische keuzes, het formuleren van doelstellingen en het definiëren van de 

gewenste resultaten. Het opstellen van de meerjarenplanning, de jaarlijkse budgetopmaak en de 

rapportage van beleidsdoelstellingen. 

- Communicatie: het optimaliseren van de informatiedoorstroming binnen de afdeling Ruimte. Het 

rapporteren over de uitvoering van de beleidsdoelstellingen, het plegen van overleg met de leden 

van het schepencollege, de gemeentesecretaris en de leden van het managementteam. Het 

verzekeren van de externe communicatie over de afdeling ruimte. 

Profiel: 
 
U heeft minstens een masterdiploma en beschikt over minstens 4 jaar leidinggevende ervaring. U vertoont een goed 
gedrag en geniet burgerlijke en politieke rechten. U beschikt over een rijbewijs B. 
U heeft kennis over (verander)management en situationeel en performant leidinggeven. U heeft interesse in de 
materie van de afdeling Ruimte en je hebt een basiskennis van de gemeentelijke organisatie. U bent organisatorisch 
sterk, planmatig en sterk in coachen en leidinggeven. Je bent communicatief en klantgericht. U gaat vlot om met 
informatica.  
 
Aanbod: 
 
Deze functie is een voltijdse contractuele aanstelling van onbepaalde duur. De functie valt in de salarisschaal A4a-
A4b, aangevuld met bijkomende voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatievergoeding, fietsvergoeding of 
terugbetaling openbaar vervoer. Je komt terecht in een constructief managementteam met oog voor verandering. U 
heeft een impact op het beleid van de afdeling. 
 
Interesse? 
 
Stuur dan uw CV en motivatiebrief via mail naar Charlotte.Castelein@bakker.be. De uiterste datum voor de indiening 
van je CV is 25 juni 2017. Indien u meer info wenst over deze functie, de arbeidsvoorwaarden en de 
selectieprocedure kunt u contact opnemen met Charlotte Castelein via het nummer: 0476/97 21 45 of via mail: 
Charlotte.Castelein@bakker.be 
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