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Dossier Functiebeschrijving : 
 
 
 
DATUM : 01/06/2020 
 
 
 
 
BENAMING VAN DE FUNCTIE : Stadsgids-coördinator 
 
GRAAD :    Administratief medewerker 
 
FUNCTIONEEL LOOPBAAN :  C1-C3 
 
NAAM FUNCTIONARIS :   
 
 
 
 
 
 
 
AFDELING :      Vrije Tijd 
DIENST:      Toerisme 
 
 
HIËRARCHISCH VERANTWOORDELIJKE :  verantwoordelijke dienst toerisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor kennisname : 
 
 
  Functionaris :  .................................................................................................. 
 
 
 
 
  Verantwoordelijke : .................................................................................................. 
 
 
 
   
  Algemeen directeur :  ........................................................................................... 
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FUNCTIE : Stadsgids-coördinator 
 

SLEUTELTAKEN : ACTIVITEITEN : 
1. Organisatie, coördinatie, ondersteunen, opvolgen van de gidsenwerking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. verzorgt de administratie van projecten waarvoor hij/zij verantwoordelijk is 
 
 
 
 
3. rapporteren, informeren, overleggen 

- verzorgen van gidsbeurten: groepen, groepsverantwoordelijken, journalisten 
verwelkomen en rondleiden in Ronse en omgeving, inclusief in Crypte en Must –
Museum voor textiel, focus op promoten van de stad en de toeristische troeven, … 
- kwaliteitsbewaking van de gidsbeurten: opvolgen van de evaluaties van de 
gidsbeurten op basis van geijkte evaluatieformulieren, organiseren van bijscholingen, 
behandelen van klachten, … 
- coördineren van de ontwikkeling van nieuwe producten en promoten van  
gidsenaanbod: ontwikkelen van nieuwe gidsbeurten in samenspraak met de dienst 
toerisme en de gidsen, deelnemen aan beurzen/workshops, samenstellen van 
promotiemateriaal, … 
- organiseren en leiden van het nodige (werk)overleg met de gidsen, met de dienst 
voor toerisme en de gidsen, met andere diensten en externe partners: fungeren als 
spreekbuis voor de gidsen bij de dienst toerisme, organiseren van infosessie(s) 
afhankelijk van de nood en vraag van de gidsen, …  
- … 
 
- verzorgen van digitaal en fysiek klassement en archief 
- aanleggen van documentatiemappen 
- opmaak van statistieken m.b.t. gidsbeurten 
- … 
 
- rapporteren aan de hiërarchische overste,  afdelingshoofd, de algemeen directeur, het 
College van Burgemeester en Schepenen, collega’s, andere diensten, … 
- signaleren van vastgestelde noden en behoeften i.v.m. de interne werking,  van 
klanten en personeel d.m.v.  regelmatige contacten en rapportering 
- verstrekken van informatie aan de communicatiedienst 
- … 

BIJKOMENDE ACTIVITEITEN :  

1. opvolgen van de actualiteit m.b.t. de functie en de opdrachten van het Stadsbestuur, 
volgen van vorming, studiedagen, bijscholing, …  
2. vervangen van collega bij afwezigheid 
3. permanentie in het belevingscentrum Hoge Mote              
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PROFIEL VAN DE FUNCTIE : Stadsgids-coördinator 
 
ERVARING : 
volgende ervaring is een pluspunt maar niet onontbeerlijk :  
- ervaring als gids 
- ervaring met de werking van de gemeentelijke administratie en het gemeentebestuur 
- ervaring met de opdrachten en werkwijze van de dienst 
 
KENNIS : 
volgende kennis moet verworven worden tijdens de uitoefening van de functie :  
- grondige kennis van het vakgebied 
- grondige kennis van de wetgeving en reglementeringen m.b.t. de opdrachten van de dienst 
- grondige kennis van de procedures en bevoegde instanties m.b.t. de opdrachten van de dienst 
- kennis van de gemeentelijke en administratieve bestuursproblematiek 
- kennis van wetgeving en procedures m.b.t. de opdrachten van de gemeente 
- kennis van de informatiesystemen die voor de dienst voorhanden zijn 
- kennis van de behandelde dossiers 
 
VAARDIGHEDEN : 
- contact- en sociaal vaardig 
- communicatief vaardig, zowel verbaal als schriftelijk (ook oog hebben voor correct en eenvoudig taalgebruik, 

creatief bij het overbrengen van informatie 
- leidinggevende vaardigheden, kunnen organiseren en coördineren,  kunnen stimuleren en motiveren van 

medewerkers 
- administratieve en rekenkundige vaardigheden 
- vlot met informaticamiddelen kunnen omgaan 
- kunnen rapporteren 
- kunnen plannen en organiseren 
- kunnen beslissen (ook in conflictsituaties) 
- prioriteiten kunnen leggen 
- kunnen analyseren en synthetiseren 
- onderhandelingsvaardigheden, kunnen overleggen en samenwerken 
- een projectmatige aanpak kunnen opzetten en begeleiden 
- op lange termijn kunnen denken, een visie kunnen ontwikkelen 
- snel de nodige kennis kunnen verwerven 
- kunnen zelfstandig werken en in teamverband 
- stipt en correct de noodzakelijke opdrachten kunnen afwerken volgens de gemaakte afspraken  
- probleemoplossend vermogen 
 
ATTITUDES/ 
EIGENSCHAPPEN : 
- dynamisch 
- belangstelling hebben voor de ruimere organisatie 
- autoriteit uitstralen, voldoende assertief  
- diplomatisch en tactvol  
- verantwoordelijkheidszin hebben, respect voor timing en afspraken 
- empathie, luisterbereidheid 
- initiatief nemen naar het bestuur toe en voor de optimale werking van de dienst 
- flexibel: zich kunnen aanpassen aan wijzigingen in de structuren, de organisatie en de opdrachten 
- klantgericht 
- stressbestendigheid 
 
ANDERE : 

- verzorgd voorkomen 
- in het bezit zijn van het diploma “gids-Vlaamse Ardennen” is een pluspunt 
 
 
 


