Sjabloon vacaturebericht

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Het Agentschap Overheidspersoneel
Zoekt 2 straffe
HR-databeheerders
Contractueel, graad deskundige, standplaats Brussel
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heb je zin om je carrière verder uit te bouwen binnen de innovatieve wereld van HR-data? Heb jij een
uitgesproken interesse in rapportering en cijfers? Hou je van het analyseren van zeer diverse data en ben
je oplossingsgericht? Dan is onderstaande vacature vast en zeker iets voor jou!
Als HR-databeheerder verwerk je rapporteringsvragen en ontwikkel je ook zelf nieuwe rapporten.
Bovendien werk je mee aan verschillende projecten. Je zorgt ervoor dat de data op een kwaliteitsvolle
manier beschikbaar zijn voor operationeel of strategisch gebruik. Je werkt hiertoe nauw samen met de
andere data specialisten, die onder meer instaan voor het beheer van onze rapporteringsomgeving
(Cognos, Datastage) en data-analyse.
Je werkt je stapsgewijs in door mee te lopen met ervaren collega’s en krijgt de nodige autonomie om je
taken uit te voeren. Bovendien krijg je de mogelijkheid om opleidingen te volgen en je carrière binnen de
IT-wereld verder uit te bouwen.
Lees meer over de functie en het takenpakket op onze website (exacte link naar vacature invoegen)

JE PROFIEL
We zijn op zoek naar iemand met:
 een grote interesse voor IT en data
 een bachelordiploma
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische
ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

ONS AANBOD
We bieden jou:


een contract van onbepaalde duur

www.werkenvoorvlaanderen.be



We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer
met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je
werkgever.



Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo
optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en
bovendien ben je vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar.



Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruik maken van opvang in
de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge).



Bovendien kan je 2 dagen per week van thuis uit werken

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be

HOE SOLLICITEREN?
Solliciteren kan tot en met 22 oktober via onze vacaturewebsite (link naar concrete vacature toevoegen).

NOG VRAGEN?
Lisa Naessens (lisa.naessens@kb.vlaanderen.be)

OVER HET AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL
Het Agentschap Overheidspersoneel biedt een gemeenschappelijke HR-dienstverlening aan en zorgt voor
tools om de HR-dienstverlening efficiënter in te richten door beheer van HR-data en HR-applicaties.
Je komt als expert terecht in het team HR Data waar je 13 toffe collega’s zal hebben. Dit team maakt een
onderdeel uit van de afdeling HR Technologie en Data. Deze afdeling beheert het personeelssysteem
Vlimpers en staat in voor een groeiend pakket van gerelateerde diensten aan de organisaties van de
Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid werkt elke dag aan een beter en mooier Vlaanderen. Wil jij
daaraan meewerken? Solliciteer dan vandaag nog.
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