
Algemeen directeur Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (m/v/x) 

Wil jij voor de stad Aalst meewerken aan strategische vastgoedprojecten? Heb je zin om de operationele 

leiding van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst op te nemen? Spreken 

projectontwikkeling en PPS je aan? Lees dan snel verder! 

Hieronder vind je een beknopte beschrijving van deze vacature. Raadpleeg de informatiebundel onderaan 

voor uitgebreide informatie.  

 Beknopte jobinhoud 

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst, kortweg AGSA, is de vastgoeddochter van de stad 

Aalst. Haar kerntaken zijn de opstart, de opvolging en de uitvoering van een aantal strategische 

vastgoedprojecten voor de stad Aalst. Het AGSA streeft bij elke ontwikkeling naar een duurzame, 

ambitieuze en kwalitatieve architectuur en omgevingsaanleg. 

 

Om haar missie te kunnen uitvoeren, werkt het AGSA in partnership met de stadsdiensten, OCMW, sociale 

huisvestingsmaatschappijen, private ontwikkelaars en investeerders. Deze samenwerking gebeurt op een 

complementaire, gelijkwaardige en autonome wijze. 

Jouw belangrijkste uitdagingen:  

• Je bent verantwoordelijk voor de operationele leiding van het AGSA en meer bepaald het plannen, 

organiseren, coördineren, opvolgen, evalueren en bijsturen van activiteiten met het oog op het 

verzekeren van de kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening. 

• Je staat in voor het voorbereiden en uitvoeren van het strategisch & financieel beleid zoals bepaald 

door de Raad van Bestuur. 

• Je geeft input naar het beleid teneinde de kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening te 

verzekeren en zodoende bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen van het AGSA binnen 

het kader van de beheersovereenkomst.  

• Je geeft leiding aan een team van 6 medewerkers (projectleiders, jurist en administratief 

medewerker).  

 Jij..   

• beschikt over een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs.  

• hebt minstens 5 jaar relevante beroepservaring: minimale en relevante kennis van vastgoed (grote 

vastgoedprojecten). Daarnaast zijn kennis van management en de werking van een lokale 

overheid/autonoom gemeentebedrijf een troef.  

• draagt betrouwbaarheid hoog in het vaandel.  

• hebt kennis van projectontwikkeling en bent een echte bruggenbouwer.  

• kijkt ernaar uit om publiek-private samenwerkingsverbanden te leiden. 

• neemt initiatief, overlegt, pakt problemen aan en bent een goede communicator en dit alles als 

projectontwikkelaar. 

• bent klantgericht en gaat met interne en externe klanten op een transparante, integere en 

objectieve manier om. 

 AGSA…  

• biedt je een gevarieerde functie in een organisatie die aandacht heeft voor een gezonde en veilige 

werkomgeving met ontwikkelingskansen voor iedereen. 

• heeft een voltijds contract van onbepaalde duur in de aanbieding. 

• biedt je een loon binnen weddeschaal A5a-A5b (brutowedde tussen €4208,65 en €5964,48 , 

afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring) 

• vult jouw loon verder aan met een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals GSM, laptop, 

groepsverzekering, functioneringstoelage (bij gunstige evaluatie), ..  

• geeft je de kans om aan de slag te gaan in het centrum van Aalst (adres: Hopmarkt 50). 

 

 

https://www.stadsontwikkeling-aalst.be/


 

 

 Maar hoe solliciteer je nu? 

 

• Solliciteren kan tot en met 7 mei 2021 met een recent cv, een kopie van je masterdiploma én het 

ingevulde sollicitatiedocument via de website van de stad Aalst. 

• CV-screening: op basis van het sollicitatiedocument wordt nagegaan of je voldoet aan de vereiste 

inzake relevante beroepservaring. Het sollicitatiedocument dient uiterlijk op 9 mei 2021 ingediend 

te zijn.  

• Presentatie opdracht op 40 punten. Je ontvangt op 17 mei 2021 een opdracht die je op 21 mei 2021 

presenteert aan de jury.  

• Assessment (geschikt / niet geschikt): tussen 31 mei en 4 juni 2021. 

• Mondeling gedeelte (interview) op 60 punten: 15 juni 2021.   

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je contact opnemen met Sara Temmerman, via 053 

72 32 50 of personeelsdienst.selecties@aalst.be.  

Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie, kan je contact opnemen met Wim Leerman, 

algemeen directeur stad Aalst via wim.leerman@aalst.be  

 

 

• Voor meer inlichtingen 
over de 
selectieprocedure kan je 
contact opnemen met 
Sara Temmerman, 
recruiter

0478 36 40 29
personeelsdienst.selecties

@aalst.be

• Shani Bisback, 
dossierbeheerder, staat in 
voor de administratieve en 
logistieke ondersteuning
van deze selectieprocedure. 

053 72 32 50
personeelsdienst.selecties 
@aalst.be

• Voor meer inlichtingen over 
de inhoud van de functie, 
kan je contact opnemen met 
Wim Leerman, algemeen 
directeur Aalst.

053 72 32 21
wim.leerman @aalst.be
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