ORGANISATIE
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (www.raadvgc.be) is een jonge Brusselse parlementaire
instelling (sinds 1989). Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement telt een vast aantal van 17 Nederlandstalige
raadsleden. Deze 17 vormen de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die de regelgevende pijler is
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De Raad is bevoegd voor de beleidsdomeinen Cultuur, Onderwijs,
Welzijn en Gezondheid in het Brussels hoofdstedelijk gewest. ICT wordt bij de Raad beschouwd als de
ruggengraat van de instelling en om deze dienstverlening (vanuit Lombardstraat, Brussel) te versterken, is er
een openstaande vacature voor een:

ICT-VERANTWOORDELIJKE
MET DOORGROEIMOGELIJKHEID

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN


De ICT-verantwoordelijke werkt, samen met het huidige diensthoofd ICT, de strategische ICT
doelstellingen van de Raad uit ter ondersteuning van zijn interne diensten en klanten uit de brede
parlementaire omgeving (de parlementsleden, de verschillende diensten van de Griffie, …). Er wordt
projectmatig samengewerkt met het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Concreet zal hij/zij instaan
voor de verdere bepaling en uitbouw van het ICT outsourcing beleid, voor de bepaling en implementatie
van interne webtoepassingen ter ondersteuning van de diensten, en voor tal van nieuwe dossiers rond
mailmigratie, GDPR, vertaling van de huidige website naar een CMS omgeving, … Hij/zij formuleert
tevens voorstellen van ICT vernieuwingen en bevordert het uitwerken en implementeren van projecten,
rekening houdend met de toekomstplannen, evenals de operationele doelstellingen van de interne
diensten (onderzoeken van nieuwe systemen en technologieën én het formuleren van oplossingen
hieromtrent) en de IT-budgetten.



Daarnaast is de ICT-verantwoordelijke mee (eind)verantwoordelijk voor de tactische uitbouw en ICT
ondersteuning van de dienst en kan hiervoor een beroep doen op interne en externe technische
ondersteuning (interne helpdesk, onderhoud van het netwerk, de server infrastructuur, de
systeemsoftware, de printdiensten, het intranet, de website, …).



Tenslotte verzorgt de ICT-verantwoordelijke mee de contractonderhandelingen met externe
leveranciers.
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PROFIEL VAN DE KANDIDAAT


Algemeen: Nederlandstalig, burger van de Europese Unie, met een onberispelijk gedrag, en genieten
van burgerlijke en politieke rechten.



Vaktechnisch: over een brede ICT kennis beschikken in de domeinen van systeembeheer, analyse,
projectbeheer en/of software ontwikkeling, en/of vanuit interesse zich verder willen verdiepen in
diverse materies (management van de infrastructuur, monitoring van de switches tot op het niveau van
het protocol, routeringsprotocollen, firewall, windows server- virtualisatie, active directory (AD),
Internet information service (IIS), file en printservices, beveiliging-, backup, en/of html, css, javascript,
…).



Belangstelling hebben voor de algemene en Brusselse politieke actualiteit, en voor een politieke
omgeving in het algemeen. U bent communicatief en ondersteunt vanuit het hart van de organisatie de
diverse diensten.



Competenties: integer, diplomatisch en discreet/ flexibel en een praktische probleemoplossende
ingesteldheid / transversaal kunnen samenwerken / correct Nederlands spreken, schrijven en begrijpen,

AANBOD


De kantoren bevinden zich in prachtig gerenoveerde gebouwen, in een aangename buurt en op
loopafstand van diverse metro-, bus- en treinstations.



Contract van onbepaalde duur in het statuut van contractueel griffiepersoneel.

CONTACT
Stuur voor 20 juli 2018 uw CV met motivatiebrief t.a.v. Erwin Jacquemyns naar ej@addvalue.eu met vermelding
van de referentie EJ – 1824 – ICT-VERANTWOORDELIJKE.
Add Value behandelt elke reactie binnen de 48 u en discreet.
Jacquemyns op 0475/612 139.
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Voor meer informatie, contacteer Erwin

ADD VALUE
… is sinds bijna 18 jaar een sterke leverancier van diensten in (executive) recruitment, assessment en human
capital development services, en geniet het vertrouwen van klanten in een breed aantal sectoren, allen leiders
in hun sector.
Add Value, Lambermontlaan 119 te 1030 Brussel, staat onafhankelijk in voor de selectieprocedure en –
proeven.
Add Value is ‘Certified Member’ van Federgon, de nationale beroepsvereniging van dienstverleners in de HR
sector; dit kwaliteitslabel wordt toegekend en behouden op basis van een onafhankelijke externe audit op de
geleverde kwaliteit. Al onze klanten –dus bedrijven én kandidaten- een beleving van kwaliteit aanbieden, dat
staat bij Add Value centraal.
Maak kennis met onze waarden, onze diensten, onze consultants en een selectie van onze tevreden klanten op
www.addvalue.eu

Functiebeschrijving dd 11062018 – EJ

