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Politiezone BUGGENHOUT-LEBBEKE
ICT consulent (Niveau B)
FUNCTIEBESCHRIJVING :

De Politiezone Buggenhout-Lebbeke wenst in te spelen op de sterke digitalisering van onze
maatschappij en de informatiesnelweg waarmee we dagelijks geconfronteerd worden. Binnen de
politieorganisatie hebben we enorme uitdagingen met I-police, de uitrol van Office 365
applicaties, de virtualisaties van diverse servers, het mobiele werken, het anders werken, enz. Ook
binnen de politieorganisatie is er nood om deze digitale snelweg te omarmen door in te zetten op
het voortdurend ontwikkelen van nieuwe toepassingen, op maat van onze gebruikers (lees onze
medewerkers op het terrein). Wij willen deze medewerkers dan ook maximaal faciliteren door alle
bestaande en toekomstige toepassingen zo transparant mogelijk te beheren, te verwerken en te
implementeren in het moderne politiewerk.
Je werkt proactief mee aan het uitdenken, ontwikkelen en uitrollen van de
informaticatoepassingen. Dat doe je samen met de verschillende diensthoofden, onze huidige ICTmedewerker en de eindgebruiker(s).
- Is verantwoordelijk voor het technisch beheer van de Politiezone van o.a.:
° informatienetwerk: beheer van de netwerken binnen onze Politiezone: administratief netwerk en
ISLP (Integrated System for Local Police), LAN –en WAN netwerken, Hilde netwerk, incl.
•
de updates en back-ups;
•
de beveiliging;
•
de configuratie van werkstations, printers, …;
•
de actualisering van hard –en software;
•
de lokale schema’s inzake de IP-adressen, hun begrenzingen en
adresseringsafspraken zoals bepaald door DST;
•
de licenties;
•
de opvolging van technische defecten;
•
het beheer van gebruikers, toegangsrechten en creatie van nieuwe gebruikers voor
de diverse toepassingen;
•
het uitbouwen van en onderhouden van een intranet.
° beheer van tal van interne en externe informatica-toepassingen: intranet, sharepoint, ANPR, GIS,
Track & Trace, website van de Politiezone, Orbit-toepassingen, telefooncentrale, …
° radiocommunicatie: opvolgen en ondersteunen van het goed functioneren van het ASTRID
communicatiesysteem in het Korps.
° ICT-logistiek: voorbereiden, in samenspraak met de Korpsleiding, van de agendapunten voor het
Politiecollege en de Politieraad inzake informatica-aankopen, incl. het analyseren van de
budgettaire gevolgen.
° informatie en communicatie:
•
informatieverstrekking naar het personeel van de Politiezone betreffende nieuwe of
gewijzigde toepassingen;
•
aanspreekpunt voor interne en externe diensten inzake alle IT –en andere
elektronische toepassingen van de Politiezone;
•
het bijwonen en vertegenwoordigen van de Politiezone in de verschillende fora en
vergaderingen inzake ICT;

Politiezone Buggenhout - Lebbeke
Duboiscentrum  Leo Duboisstraat 44  9280 Lebbeke
Tel.: 052/46.83.83  Fax.: 052/41.23.47  E-mail:
PZ.Lebbeke.HRM@police.belgium.eu
•
permanente interesse en opvolgen van nieuwe informatica-toepassingen;
•
meewerken aan de optimalisatie van de informatiestromen;
•
vervullen van een helpdeskfunctie voor onze medewerkers;
•
geven van interne opleidingen aan onze medewerkers.
- Je maakt deel uit van de IT-cel van onze Politiezone en helpt mee aan het verder uitbouwen van
deze dienst.
- Je helpt bij de ontwikkeling van nieuwe informaticatoepassingen binnen onze Politiezone met als
doel diverse operationele en ondersteunende processen te optimaliseren. Je werkt daarbij vanuit de
behoeften van de eindgebruiker.
- Je werkt mee aan het ontwikkelen van nieuwe gegevensbanken en het analyseren van de data.
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE

Je bent houder van een diploma of getuigschrift bachelor in de ICT of informatica dat ten minste
evenwaardig is met die welke in aanmerking genomen worden voor de aanwerving in de
betrekking van niveau B.
GEWENST PROFIEL

- Je bent bereid om deel te nemen aan de beurtrol ICT – medewerker met wacht.
- Je bent bereid om je permanent bij te scholen en de evoluties in jouw vakdomein op te volgen.
- Technische kennis:
• grondige kennis van webstandaarden HTML, CSS en Javascript;
• grondige kennis van dynamisch webontwerp: PHP, MySQL of gelijkaardig en
databaseontwerp;
• grondige kennis van verschillende Windows en Unix (Linux) besturingssystemen;
• grondige kennis van virtualisatie toepassingen VW ware;
• ruim inzicht in multimediatoepassingen;
• grondige kennis van Microsoft Officepakketten en webdesign;
• grondige kennis van netwerkstructuren en van het beheren van netwerken;
• kennis van Java, JSP of .net is een pluspunt;
• kennis van of ervaring met het ontwikkelen van mobiele applicaties is een pluspunt;
• kennis van de politieomgeving, nl. de gangbare informaticatoepassingen, het technisch en
functioneel beheer, is een pluspunt, maar geen vereiste. Bereidheid om dit te leren, is
minstens even belangrijk.
- Vaardigheden:
• Vanuit je betrokkenheid en interesse kan je inzicht en voeling verwerven om de
operationele noden om te zetten in informaticatoepassingen. Oplossingsgericht meedenken
over onze organisatieprocessen is dus een vereiste.
• Je beschikt overeen analytisch vermogen.
• Je kan praktische problemen op een vlotte, creatieve en efficiënte manier oplossen.
• Je kan prioriteiten stellen.
• Je bent polyvalent en werkt nauwkeurig en stressbestendig.
• Je kan zowel werken binnen een team als op een zelfstandige manier een project
aanpakken.
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• Je houdt ervan om je kennis en ervaring over te brengen op je collega’s met een vlotte
communicatie, een enthousiaste aanpak en actieve terugkoppeling.
- Houding:
• Je kan je vinden in onze waarden: onpartijdigheid, respect, eerlijkheid, integriteit en
loyaliteit.
• Je bent een echte teamspeler.
• Je denkt klantgericht.
• Je hebt zin voor innovatie en initiatief.
• Je bent discreet, loyaal en eerlijk.
• Je hebt een verzorgd voorkomen.
1 vacante betrekking, contract van onbepaalde duur.
Werkplaats: Leo Duboisstraat 44, 9280 Lebbeke.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij : Kurt Van der Straeten , korpschef a.i.
PZ 5437 Buggenhout-Lebbeke.
Tel 052/64.83.76 E-mail : kurt.vanderstraeten@police.belgium.eu

WIJ BIEDEN
-

De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal B1B (28.906,31€ minimum tot 42.986,29€ maximum aan de
huidige indexcoefficiënt)

-

Gratis hospitalisatieverzekering

-

Minimum 32 verlofdagen per jaar

-

De kans verdere opleidingen te volgen

-

Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren

-

100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer

-

Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

Uiterste inschrijvingsdatum: 12 december 2017

