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Deskundige ICT 

 

1.1 Functieomschrijving 

 
Als deskundige ICT geef je vorm aan het beleid op het vlak van systeem- en netwerkbeheer 
binnen Brandweer zone Kempen.  Je staat in voor de beveiliging en het onderhoud van de ICT-
infrastructuur. Je coördineert ICT-projecten. Je doet technische interventies op vraag van de 
gebruikers.  
 
 
Je taken bestaan uit: 

 Beheer van ICT infrastructuur, hard- en software 
 Projectwerking 
 Servicedesk 
 Aanvullende opdrachten 

 
Je bent: 

 Administratief en organisatorisch sterk 
 Nauwkeurig 
 Zelfstandig  
 Betrouwbaar en plichtsbewust 

 
 
 

1.2 Profiel 

Je voldoet aan volgende voorwaarden: 
 Je beschikt over een functiegericht bachelordiploma en minstens 2 jaar relevante 

beroepservaring 
 Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de functie (te 

bewijzen via een recent uittreksel uit het strafregister). 
 De burgerlijke en politiek rechten genieten. 
 Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de 

wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk. 

 

1.3 Aanbod  

 Contract onbepaalde duur 
 Loon volgens wettelijke barema's B1-3 
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 Anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend, relevante privéanciënniteit 
wordt meegerekend voor maximum 10 jaar. 

 Extralegale voordelen: maaltijdcheques van € 7, terugbetaling abonnement openbaar 
vervoer (woon-werkverkeer), fietsvergoeding, ... 

 Werken in glijtijdsysteem 
 

1.4 Plaats tewerkstelling 

BRANDWEER ZONE KEMPEN 
Stelenseweg 92  
2440 GEEL 
 

1.5 Waar en hoe solliciteren? 

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaten wordt vastgelegd op vrijdag 22 
november 2019. De datum van verzending van het e-mailbericht wordt beschouwd als de 
datum waarop de kandidatuur werd ingediend. 
 
Enkel kandidaturen die onderstaande onderdelen bevatten, worden weerhouden: 

 CV 
 Motivatiebrief 
 Kopie van je hoogst behaalde diploma 
 Uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud) 
 Kopie van je identiteitskaart 

 
 
Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan via email of telefoon contact op met 
de personeelsdienst via vacature@brandweerzonekempen.be of 014 56 66 43. 
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Functiebeschrijving 
 

Deskundige ICT 
 
 

 
Doel 

 
Als Deskundige ICT geef je vorm aan het beleid op het vlak van 
systeem- en netwerkbeheer binnen Brandweer zone Kempen. Je staat 
in voor de beveiliging en het onderhoud van de ICT-infrastructuur. Je 
coördineert ICT-projecten. Je doet technische interventies op vraag van 
de gebruikers.  
 

 
Kerntaken en takengebied 

 
Kernresultaatsgebieden 
 
1. Beheer van ICT infrastructuur, hard- en software 

 Beschikbaarheid en performance van de systemen bewaken 
 Netwerken beveiligen 
 Taken systeembeheer uitvoeren 
 Herstellingen, aanpassingen, nieuwe installaties en 

noodinterventies uitvoeren 
 Technisch en functioneel advies geven aan gebruikers en 

het managementteam 
 ICT-informatie verzamelen en ontsluiten voor de 

eindgebruiker 
 Inventarissen actualiseren en de middelen zo efficiënt 

mogelijk benutten 
 Licenties beheren 

 
2. Projectwerking 

 ICT-projecten coördineren 
 Planningen uitwerken, voortgang opvolgen en 

kwaliteitscontroles uitvoeren 
 Toegewezen mensen en middelen optimaal inzetten 
 Communicatie tussen de verschillende partijen garanderen 
 Vlotte overgang van het project naar een operationele 

omgeving realiseren 
 
3. Servicedesk 

 Eerstelijnsondersteuning geven 
 Storingen en technische defecten verhelpen 
 

4. Aanvullende opdrachten 
 ICT-dienst vertegenwoordigen in diverse overleg-, stuur- en 

werkgroepen 
 Contacten onderhouden met interne diensten en externe 

organisaties 
 Expertise en netwerk uitbouwen 
 Op de hoogte blijven van de markt van applicaties die 

gegevens uitwisselen met toepassingen en systemen bij de 
brandweer 

 ICT-noden identificeren en prioriteiten stellen 
 College- en raadsvoorstellen opmaken die betrekking 

hebben op ICT-materies 
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De functie-inhoud is niet limitatief. Er kunnen andere taken opgelegd 
woeden afhankelijk van de vereisten van de dienst en om de 
continuïteit van de dienstverlening te kunnen verzekeren. 
 

 
Plaats in de organisatie 

 
De functie krijgt leiding van: 
De deskundige ICT staat onder de hiërarchische leiding van de 
bestuurssecretaris en de directeur operaties / logistiek. 
 
De functie geeft leiding aan: 
/ 
 

 
Netwerkelementen 

 
De functie krijgt info van 
 
Directeur operaties / 
logistiek 
Zonecommandant 

Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen,… 

Persoonlijk contact, 
informeel, mail, 
brief, … 

Beslissingen Persoonlijk contact, 
informeel, mail, 
brief, …. 

Collega’s Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen,… 

Persoonlijk contact, 
informeel, mail, 
brief, … 

ICT-dienst Stad Geel   
 
De functie geeft info aan 
 
Directeur operaties / 
logistiek 
Zonecommandant  

Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen,… 

Persoonlijk contact, 
informeel, mail, 
brief, … 

Collega’s Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen, 
beslissingen, … 

Persoonlijk contact, 
informeel, mail, 
brief, … 

ICT-dienst Stad Geel   
 
Autonomie 
 

 
De functie kan autonoom beslissen over: 

- De concrete uitvoering van de hem opgedragen taken. 
 
De functie moet autorisatie vragen voor: 

- Elk initiatief dat hem niet is opgedragen door zijn overste of 
door het algemeen werkingsreglement van de dienst. 
 

 
Arbeidsomstandigheden 
Arbeidsvoorwaarden 
 

Plaats in het 
organogram 

De deskundige ICT bevindt zich op het 
aanwervingsniveau in het administratief kader. 

Specifieke 
kenmerken 

 Hoofdzakelijk werken in dagdienst 
 Oproepingen zijn mogelijk 

 
Niveau Conform rechtspositieregeling 
Aanwerving Conform rechtspositieregeling  
Inwerktijd  Conform rechtspositieregeling 
Diploma Conform rechtspositieregeling 
Loonklasse B1-B2-B3 

 
 
 


