Ben jij in de wolken van werken in de cloud?
Wij zoeken een ICT-consulent!
De politiezone Regio Tielt is op zoek naar een gemotiveerde medewerk(st)er om onze ICT-dienst aan te sturen.
De ICT-consulent is de technisch beheerder van de politiezone.
Hij staat in voor het beheer, de uitvoering en de opvolging van alle dossiers m.b.t. de ICT-middelen van de
politiezone.

Functieomschrijving


je staat
o
o
o
o
o

in voor het technisch beheer van:
het politioneel informaticasysteem,
het administratief Citrix-netwerk,
de linuxinstallatie
de Windows Server installaties;
het telefonie- en cameranetwerk;



je staat in voor het netwerkbeheer en je garandeert de werking van de LAN-, WAN- en het
straalverbindingsnetwerk;



je identificeert storingen, incidenten en onregelmatigheden en stelt corrigerende maatregelen voor;



je bepaalt toegangsrechten naargelang de karakteristieken van de gebruikers of de diensten;



je voert contractuele onderhandelingen met leveranciers van hardware en applicaties;



je staat in voor het opstellen van een meerjarenplan informatica, voert het jaarlijks
investeringsprogramma uit en volgt hierbij nauwgezet de budgetten op;



je analyseert prestaties van het informaticasysteem en geeft advies voor de verbetering van de
kwaliteit, de veiligheid en de productiviteit;



je wendt de maatschappelijk snel veranderende ontwikkelingen inzake ICT aan ten voordele van de
operationele werking en dit in nauw overleg met de functioneel beheerder;



je informeert op initiatief het beleidsniveau omtrent lopende of nieuwe ICT dossiers;



je maakt deel uit van de beurtrol ICT-medewerkers die bereikbaar en terugroepbaar zijn.

Je voert deze taken hoofdzakelijk uit in het centraal politiegebouw, Grote Hulststraat 6 in Tielt.

Aanbod en voordelen


wij bieden jou een voltijdse statutaire job met tal van voordelen:



vermoedelijke indiensttreding: 1 november 2018;



Aanvangswedde B1B (€ 28.906,31 min tot € 42.986,30 max aan de huidige indexcoëfficiënt) met
mogelijkheid tot valorisatie van reeds opgebouwde anciënniteit, ook buiten de overheid (mits
goedkeuring dossier);



vergoeding voor de wachtdiensten, je hebt ook een voertuig ter beschikking;



na een jaar tewerkstelling kan je deelnemen aan een gecertifieerde opleiding, indien je slaagt zal je
jaarlijks een competentietoelage van € 1.673,40 bruto ontvangen;



glijdende werktijden;



34 dagen jaarlijkse vakantie (bovenop feestdagen);



gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te
laten sluiten;



commerciële voordelen bij de sociale dienst van de geïntegreerde politie;
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mogelijkheid om opleidingen te volgen;



je krijgt een gsm, tablet, laptop ter beschikking;



gratis openbaar vervoer van en naar het werk (werkplaats dicht bij station) – fietsvergoeding;

Gewenst profiel
Kennis en ervaring:



je hebt een opleiding ICT gevolgd, het kunnen voorleggen van relevante ervaring is een meerwaarde;



je bent in staat om het globaal technisch beheer van de computersystemen te verzekeren;



je bezit een basiskennis technisch Engels;



je hebt kennis van het OSI-model;



je beheerst volgende besturingssystemen: Windows OS, Windows Server, Linux (Ubuntu, Debian);



je hebt sterk inzicht in ICT en hebt een grondige theoretische en technische kennis;



je bent vertrouwd met het onderhouden LAN met subnets, Wifi, straalverbinding, Explore, VoIP
netwerk;



je bent vertrouwd met Windows Exchange, Citrix, VMWare (of andere virtualisatieplatformen) en
storage technieken;



je bent bewust van het belang van IT Security;



je beschikt over een grondige kennis van het ISLP-systeem of bent bereid opleidingen te volgen.

Kerncompetenties :



je gedraagt je naar de waarden van de zone: respectvol, efficiënt, gemotiveerd, integer en open;



je hebt een verzorgd voorkomen;



je bent bereid opleidingen te volgen om je kennis up-to-date te houden.

Functie specifi eke competenties:



je bent praktisch ingesteld en denkt oplossingsgericht;



je hebt een sterk analytisch vermogen;



je kan planmatig en kwaliteitsgericht werken;



je bent flexibel in de uitvoering van het takenpakket en stelt de juiste prioriteiten;



je hebt innovatief talent;



je kan zowel zelfstandig als in team werken;



je beheerst onderhandelingstechnieken.

Diplomavereisten bij a anwerving:



houder van een diploma van gegradueerde in de informatica (niveau 2+ federale rijksbesturen of
gelijkwaardig)

Ervaring is niet vereist maar is wel een belangrijke meerwaarde.

Interesse in de job?
De selectieprocedure verloopt via jobpol.be -Uiterste inschrijvingsdatum: 30-09-2018

Wens je meer informatie over deze vacature?
Contacteer Günther Vandenabeele - Coördinator beleid en middelen Tel. 0475/44 12 54 of
gunther.vandenabeele@police.belgium.eu
Wens je meer informatie over de politiezone? Bekijk dan zeker de website: www.pzregiotielt.be
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