
 

 

 

 

 

 

Functiebeschrijving 
 

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS 

Functiebenaming Deskundige ICT 

Niveau B 

Salarisschaal B1-B3 

Aanmaakdatum 4/07/2017 

 

2. PLAATS  IN HET ORGANOGRAM 

Behoort tot de afdeling Interne Zaken 

Behoort tot de dienst ICT 

Staat onder leiding van en 

rapporteert aan 

      ICT-coördinator 

Bij afwezigheid van deze laatste aan       Afdelingshoofd Interne Dienstverlening en 

Organisatie 

Geeft leiding aan n.v.t. 

 

3. DOEL VAN DE FUNCTIE 

Is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de helpdesk om de kwaliteit van de 

interne dienstverlening te verhogen. Is verder ook medeverantwoordelijk voor het operationeel 

beheer van de volledige ICT-infrastructuur en applicaties teneinde de beschikbaarheid voor de 

gebruikers te garanderen.  

 

4. FUNCTIEINHOUD 

 T.a.v. het beleid: 

o Draagt bij tot het efficiënt beheer van het centrale computersysteem en –netwerk 

o Is medeverantwoordelijk voor het applicatiebeheer 

o Meedenken en adviseren bij uitwerken, verbeteren, vernieuwen en implementeren 

van informaticaprojecten in functie van het voorhanden zijnde budget 

o Helpt mee aan het ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijsturen van adequate 

ICT-processen 

o … 

 

 T.a.v. het personeel: 

o Verantwoordelijk voor een vlotte werking van de helpdesk: 

 Beheren en verwerken van alle gemelde problemen 



 

 Bieden van eerstelijnshulpverlening, uitvoeren van helpdesk interventies 

 Richtlijnen, handleidingen en procedures uitschrijven voor de eindgebruikers 

 Kennisdatabank en inventaris opbouwen voor de dienst ICT 

 … 

o Operationeel beheer van ICT-infrastructuur: 

 Verantwoordelijk voor de opvolging van back-ups, opmaak en onderhoud 

van herstelprocedures (disaster recovery plan) 

 Beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur verhogen, monitoring van de ICT-

infrastructuur 

 Structureel en proactief onderhoud van de ICT-infrastructuur 

 … 

o Operationeel beheer van applicaties: 

 Software installeren, configureren, beheren 

 Gebruikers beheren binnen applicaties en opslagsystemen 

 Software up-to-date houden 

 Licenties beheren, opmaken en bijwerken van een software-inventaris 

 … 

o Medeverantwoordelijk voor de goede werking van de gehele ICT-infrastructuur 

o Bijspringen van collega’s bij noodwendigheden 

o … 

 

 

5. FUNCTIEPROFIEL 

Kennis bij aanwerving Grondige kennis van software eigen aan de functie: Windows 

Server, Active Directory, Windows client, Office 

Goede kennis van virtualisatie (VMWare, HyperV), netwerken 

Basiskennis van Linux 

Informatietechnologie (algemene theorieën, standaards en 

normen) 

Kennis tijdens de 

loopbaan 

Grondige kennis: procedures, procesbeheer en projectmatig 

werken 

 

6. COMPETENTIES 

 

 Plannen en organiseren: 

Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van 

problemen. 

 

 Zelfontplooiing: 

Acties ondernemen ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling. 

 

 Integriteit: 

Algemeen aanvaarde sociale en ethische normen volgen. 

 

 Mondelinge communicatie: 

Een mondelinge boodschap vaardig overbrengen zodat het publiek tot wie de boodschap is, 

ze begrijpt. 

 

  



 

 Samenwerken: 

Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen 

of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van 

particulier belang is. 

 

 Probleemanalyse: 

Het dulden van problemen in zijn verbanden en het op een systematische wijze op zoek gaan 

naar bijkomende informatie om het probleem op te kunnen lossen. 

 

 Flexibiliteit: 

Gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich bevindt en de 

personen waarmee men geconfronteerd wordt, met het oog op het bereiken van het 

vooropgestelde doel. 

 

 Klantgerichtheid: 

Acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne en externe klanten 

ook wanneer deze niet rechtstreeks geuit worden. 

 

 Organisatiesensitiviteit: 

In staat zijn om invloeden en gevolgen van eigen beslissingen of acties op andere onderdelen 

van de organisatie te onderkennen. 

 

 Initiatief: 

Uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen.

 

  


