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FUNCTIEBESCHRIJVING 

1. Functiegegevens 

Functietitel:                                        ICT-COÖRDINATOR 

Niveau B Rang Bv Deskundige B1-B2-B3 

Functiefamilie: Technische experten Functienummer: V03005  

2. Doel van de functie 

Instaan voor de programmatie, het onderhoud en de implementatie van (web)toepassingen om de digitale 
dienstverlening in de 4 opleidingen binnen PAULO te optimaliseren. Verlenen van ICT-bijstand aan de 4 
opleidingen binnen PAULO zodat de opleidingen efficiënt kunnen blijven werken. 

3. Plaats in de organisatie 

Directie Onderwijs en Vorming 

V03 - PAULO Brandweeropleiding 

De eerste evaluator is de opleidingsdirecteur van de brandweerschool. 

Dit is geen leidinggevende functie. 

4. Basisresultaten van de functie 

1. Ontwikkelen van (web)toepassingen om organisatieprocessen te automatiseren. Taken: 
- Ontwerpen en implementeren van queries. 
- Ontwikkelen en testen van de toepassing. 

2. Storingen oplossen aan (web)toepassingen zodat die maximaal beschikbaar zijn voor gebruikers. Taken: 
- Indien er problemen worden toegewezen, deze zo snel mogelijk oplossen. 
- Zorgen voor een goede foutafhandeling in je toepassingen, zodat storingen optimaal kunnen 

opgevangen worden. 

3. Actualiseren van (web)toepassingen zodat bedrijfszekerheid en veiligheid gegarandeerd worden. Taken: 
- Verbeteringen aanbrengen aan toepassingen. 
- Implementatie van nieuwe functionaliteiten. 
- Open staan om zich in te werken in bestaande toepassingen en de opvolging mee te verzorgen. 
- Actief meewerken bij het zoeken naar oplossingen voor fouten. 

4. Instaan voor technisch beheer van de website en de leerplatformen om de dienstverlening zowel intern als 
extern te verbeteren. Taken: 
- Meewerken aan het verbeteren van de functionaliteiten van de website en de leerplatformen. 
- Mee instaan voor foutoplossing. 

5. Dagelijks beheer van de ICT-componenten binnen PAULO en ondersteunen van de gebruikers zodat de 
opleidingen efficiënt en kwaliteitsvol kunnen werken. Taken: 
- Onderhouden van de ICT-componenten en actueel houden van de infrastructuur. 
- Beheren van de systemen, netwerken, databanken. 
- Geven van opleidingen aan ICT-gebruikers. 
- Oplossen van problemen. 

5. Nodige competenties 
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5.1. Vijf kerncompetenties 

Band met de werkgever Je functioneert zoals de werkgever dat verwacht en sluit je aan bij zijn missie, filosofie, 
engagement, sociale en ethische normen. 

cluster Houding aannemen 

Klantgericht zijn Je probeert op elk moment de behoeften, gevoeligheden en wensen van de interne en externe 
klant in te schatten. Je stemt je denken en handelen daarop af. 

cluster Omgaan met mensen 

Verantwoordelijkheidsgevoel Je neemt steeds de verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en geeft hierin het goede 
voorbeeld. 

cluster Houding aannemen 

Creativiteit Je komt met vernieuwende en bruikbare oplossingen voor problemen of kansen in je functie. 
cluster Denken 

Welzijn, milieu, duurzaamheid Je houdt je aan de voorschriften rond welzijn op het werk, interne milieuzorg en duurzaamheid 
en je helpt mee om het WMD-beleid en de WMD-doelstellingen te realiseren. 

cluster Houding aannemen 

5.2. Tien functiespecifieke competenties 

Competenties gebonden aan de functiefamilie ‘technische experten’ 

Inzetten van vakkennis Je gebruikt gedetailleerde kennis en deskundigheid bij je taken en je neemt vlot nieuwe 
vakinformatie in je op. 

cluster Uitvoeren 

Knelpunten ontleden Als je met een knelpunt te maken krijgt, bestudeer je dat eerst nauwkeurig om het op te lossen 
en in de toekomst te vermijden. 

cluster Denken 

Kritisch benaderen Je controleert kennis en informatie altijd op betrouwbaarheid en bruikbaarheid. 
cluster Denken 

Zin voor kwaliteit Je streeft naar de hoogste nauwkeurigheid en kwaliteit bij de uitvoering van je opdrachten. 
cluster Uitvoeren 

Initiatief nemen Je ziet regelmatig mogelijkheden om je functie beter in te vullen en je wacht niet om die kansen 
met beide handen aan te nemen. 

cluster Organiseren 

De vijf extra competenties zijn: 

Samenwerken Je bent in staat om als volwaardig lid van een team te functioneren en je draagt effectief bij aan 
een gezamenlijk resultaat. 

cluster Omgaan met mensen 

Resultaatgericht werken Je bent gericht op het bereiken van doelen en resultaten volgens de gemaakte afspraken en 
binnen de afgesproken tijd. 

cluster Uitvoeren 

Problemen aanpakken Je pakt problemen dadelijk en met de juiste methodes aan om tot een oplossing te komen. 
cluster Uitvoeren 

Omgaan met stress Je blijft goed presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of (al dan niet terechte) 
tegenstand. Je kan de spanning of druk relativeren. 

cluster Houding aannemen 

Zelforganisatie Je kan je eigen taakuitvoering zodanig organiseren dat je de afgesproken resultaten op tijd en 
kwaliteitsvol behaalt. 

cluster Organiseren 

5.3. Technische competenties 

Eén programmeertaal   C #   WPF specialist voor indiensttreding 

Webstandaarden    Angular, PhP gevorderd voor indiensttreding 

ICT hardware en software gevorderd voor indiensttreding 

Databanken en databankstructuren basis voor indiensttreding 

Overheidsopdrachten basis na indiensttreding 
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6. Vereiste specifieke kennis en vaardigheden 

Je hebt interesse voor de hedendaagse (technische) ICT-ontwikkelingen 

Je werkt gestructureerd en projectmatig 

Je gaat discreet om met informatie en respecteert de privacy 

7. Functiespecifieke selectievoorwaarden 

7.1. Voorwaarden voor kandidaten via aanwerving:  

1. Diplomavoorwaarde: - bachelor of gegradueerde in een ICT-gerelateerde 
richting of 

- bachelor of gegradueerde met 4 jaar ervaring in een 
soortgelijke functie 

2. Ervaringsvoorwaarde: - indien bachelor of gegradueerde in een ICT-
gerelateerde richting: geen ervaringsvoorwaarde 

- indien geen bachelor of gegradueerde in een ICT-
gerelateerde richting: 4 jaar ervaring in een 
soortgelijke functie  

7.2. Voorwaarden voor kandidaten via bevordering: 

1. Diplomavoorwaarde: - diploma in een ICT-gerelateerde richting of 
- ander diploma maar met 4 jaar ervaring in een 

soortgelijke functie 

2. Ervaringsvoorwaarde: - indien diploma in een ICT-gerelateerde richting: 
geen ervaringsvoorwaarde 

- indien geen diploma in een ICT-gerelateerde 
richting: 4 jaar ervaring in een soortgelijke functie 

7.3. Voorwaarden voor kandidaten via interne mobiliteit: 

1. Diplomavoorwaarde: - diploma in een ICT-gerelateerde richting of 
- ander diploma maar met 4 jaar ervaring in een 

soortgelijke functie 

2. Ervaringsvoorwaarde: - indien diploma in een ICT-gerelateerde richting: 
geen ervaringsvoorwaarde 

- indien geen diploma in een ICT-gerelateerde 
richting: 4 jaar ervaring in een soortgelijke functie 

8. Functiewaardering 

Autonome beslissingsbevoegdheid: Beslissingsbevoegdheid voor aangelegenheden inzake taken, organisatie en 
planning die het eigen werk aangaan. Kan op basis van vakkennis over de toegewezen taken beslissingen nemen, 
in overleg met ICT-collega’s en de verantwoordelijken van de opleidingen . 

Verantwoordelijkheid: Je zorgt er voor dat je opgeleverde toepassingen correct werken en bent hier ook 
verantwoordelijk voor. Verantwoordelijk voor de organisatie en doelen van de eigen taken in afstemming met de 
noden en behoeften van de opleidingen 

Interne en externe contacten: Veelvuldig en structureel contact en overleg binnen PAULO en met de dienst ICT, 
overleg met gebruikers, zowel intern als extern  
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9. Datum opmaak: 23/04/2018 

10. Datum goedkeuring: 24/05/2018 Goedkeuring vanwege de Deputatie 

 


