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FUNCTIEBESCHRIJVING 

1. Functiegegevens 

Functietitel:                                      HOOFDINFORMATICUS SERVICE 

Niveau A Rang Ax Diensthoofd A4a-A4b 

Functiefamilie: Teamverantwoordelijken Functienummer: I06004 

2. Doel van de functie 

Leiden van het team Servicedesk en instaan voor een efficiënte servicedesk.  

3. Plaats in de organisatie 

Departement Interne Organisatie 

I06 - dienst ICT 

De eerste evaluator is de directeur ICT.  

Deze functie geeft leiding aan 5 tot 15 personeelsleden 

Het betreft personeelsleden van verschillende niveaus. 
 

4. Basisresultaten van de functie 

1. Operationeel leiden, vorm geven en coördineren van team servicedesk zodat de beoogde doelstellingen 
aangaande bedrijfszekerheid, continuïteit en ondersteuning gerealiseerd worden. 
Het servicedeskteam ondersteunt zowel technische ICT-componenten als een scala aan diverse 
toepassingen en databanken. 
Taken: 
- Aansturen van het team  
- Uitzetten van taken en opdrachten 
- Coachen en motiveren van het team 
- Coachen op gebied van werking en kennis van collega’s binnen het vakgebied 
- Overleggen met het team en overleggen met de andere teams binnen dienst ICT 
- Instaan met het team voor het operationeel zijn van de beheerde ICT-systemen 
- Coördineren van de diverse deeltaken zodat deze op elkaar afgestemd zijn en zo generiek mogelijk 

gebouwd worden 

2. Instaan voor de goede werking van de servicedesk zodat de ICT dienstverlening vlot verloopt. Taken: 
- Gebruikers feedback bezorgen over voortgang van melding 
- Analyseren van complexe meldingen 
- Opvolgen of escalatie procedures goed worden uitgevoerd 
- Steekproeven uitvoeren om kwaliteit af te toetsen 
- Opvolgen en afsluiten van meldingen na controle 
- Escalatie van meldingen naar volgende support lijnen, zowel intern als extern 
- Interventies op afstand of ter plekke uitvoeren om storingen te verhelpen 
- Gebruikers bijstaan bij ICT gerelateerde vragen 

3. Opstellen van support afspraken en bewaking er van zodat een hoog niveau van ondersteuning bereikt 
wordt. Taken: 
- Rapporteren over werking servicedesk en analyse 
- Informeren naar en analyseren van de behoeften van de klanten 
- Afstemmen van support met noden klant 
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- Aftoetsen van documentatie bij overdracht van project naar servicedesk 
- Overleg met de verschillende diensten die support verzorgen 

4. Specifieke taken opnemen om de ICT dienstverlening te optimaliseren. Taken: 
- Technisch voorbereiden, opvolgen en evalueren van dossiers binnen het werkgebied 
- Onderzoeken van opportuniteiten en nieuwe ontwikkelingen 
- Analyseren van de software, systemen, infrastructuur, de ermee gepaard gaande werkprocessen en 

het formuleren van verbetervoorstellen 

5. Documenteren van de ICT infrastructuur en ICT architectuur, toepassingen, systemen en eigen 
ontwikkelingen zodat kennisoverdracht, bedrijfszekerheid en continuïteit gegarandeerd worden. Taken: 
- Documenteren van meldingen en incidenten 
- Documenteren van de processen, systemen, programmatie en structuren 
- Documenteren van de toepassingen en systemen voor de eventuele applicatiebeheerder(s) en 

servicedesk 
- Documenteren van de toepassingen en systemen voor de gebruiker 
- Documentatie van leveranciers en integratoren centraliseren en actualiseren. 

6. Volgen van vorming en werken aan de eigen ontwikkeling om je kennis te verruimen. Taken: 
- Actief zoeken naar relevante opleidingen om de vakkennis bij te schaven 
- Bereidheid tot het volgen van opleidingen, ook al vallen mogelijks deze buiten de interesses 

5. Nodige competenties 

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 ‘teamverantwoordelijken’ 

Plannen Je kan goed acties bedenken en hun volgorde van uitvoering bepalen om een bepaald doel 
binnen een bepaalde tijdsduur te halen. 

cluster Organiseren 

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 

Coachen Je ondersteunt en inspireert medewerkers zodat zij hun kwaliteiten maximaal kunnen 
ontplooien en ze hun professionele doelstellingen behalen. 

cluster Leiden 

Communiceren Je gebruikt correcte, heldere taal bij je contacten met mensen en in allerhande media, in de stijl 
die de werkgever voorschrijft. Je kan naar die mensen ook goed luisteren. 

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 

De vijf extra competenties zijn: 
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Doelen stellen Je bent in staat een beeld te ontwikkelen van de toekomst. Je maakt het concreet en 
meetbaar, en je kan je denken en doen daarop afstemmen. 

cluster Denken 

Doorzettingsvermogen Je doet alle mogelijke positieve dingen om je doel te bereiken en geeft niet op als het moeilijk 
wordt. 

cluster Uitvoeren 

Ondernemen Je bent voortdurend op zoek naar nieuwe en bruikbare ideeën voor en van je medewerkers. Je 
geeft hen de ruimte om daar zelf iets mee te doen. 

cluster Leiden 

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 

Zelfstandig handelen Je kan problemen aanpakken en taken tot een goed einde brengen met weinig of geen hulp 
van anderen. 

cluster Organiseren 

5.3. Technische competenties 

Kennis van ICT-systemen en netwerken gevorderd voor indiensttreding 

Kennis van servicemanagement en 
servicemanagementmethodologieën 

gevorderd voor indiensttreding 

Scripting gevorderd voor indiensttreding 

ICT beveiliging en 
informatieveiligheidstechnieken 

gevorderd na indiensttreding 

Kennis van overheidsopdrachten basis na indiensttreding 

Programmatiemethoden basis na indiensttreding 

6. Vereiste specifieke kennis en vaardigheden 

Kennis van ITIL is een pluspunt. 

Je hebt bijzondere interesse voor de hedendaagse technische ICT-ontwikkelingen 

Kennis van ITSM (IT servicemanagement) is een voordeel 

Je bezit een ruime kennis van data- en communicatietechnieken 

Je bent communicatievaardig en dit zowel binnen het eigen team als naar de andere interne en externe klanten toe 

Je bent in staat complexe materie op een verstaanbare manier over te brengen naar de eindgebruiker en  het 
beleid. 

Je kan gestructureerd, procesmatig en projectmatig werken 

Je hebt kennis aangaande het coördineren en uitvoeren van complexe opdrachten 

Je gaat discreet om met informatie en respecteert de privacy. 

7. Functiespecifieke selectievoorwaarden 

7.1. Voorwaarden voor kandidaten via aanwerving:  

1. Diplomavoorwaarde: Ander, namelijk:  
- master in een ICT-richting of 
- ingenieurswetenschappen of 
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- master maar met 5 jaar ervaring 

2. Ervaringsvoorwaarde: - indien master in een ICT-richting of 
ingenieurswetenschappen: 3 jaar ervaring met het 
beheren van ICT-systemen of netwerken of als 
service-ingenieur 

- indien geen master in een ICT-richting of 
ingenieurswetenschappen: 5 jaar ervaring met het 
beheren van ICT-systemen of netwerken of als 
service-ingenieur 

7.2. Voorwaarden voor kandidaten via bevordering: 

1. Diplomavoorwaarde: Andere diplomavoorwaarde, namelijk: 
- diploma in een ICT-richting of 
- diploma in de ingenieurswetenschappen of 
- ander diploma maar met 5 jaar ervaring 

2. Ervaringsvoorwaarde: Andere ervaringsvoorwaarde, namelijk: 
- indien diploma in een ICT-richting of diploma in de 

ingenieurswetenschappen: 3 jaar ervaring met het 
beheren van ICT-systemen of netwerken of als 
service-ingenieur 

- indien geen diploma in een ICT-richting of diploma 
in de ingenieurswetenschappen: 5 jaar ervaring 
met het beheren van ICT-systemen of netwerken 
of als service-ingenieur 

7.3. Voorwaarden voor kandidaten via interne mobiliteit: 

1. Diplomavoorwaarde: Andere diplomavoorwaarde, namelijk: 
- diploma in een ICT-richting of 
- diploma in de ingenieurswetenschappen of 
- ander diploma maar met 5 jaar ervaring 

2. Ervaringsvoorwaarde: Andere ervaringsvoorwaarde, namelijk: 
- indien diploma in een ICT-richting of diploma in de 

ingenieurswetenschappen: 3 jaar ervaring met het 
beheren van ICT-systemen of netwerken of als 
service-ingenieur 

- indien geen diploma in een ICT-richting of diploma 
in de ingenieurswetenschappen: 5 jaar ervaring 
met het beheren van ICT-systemen of netwerken 
of als service-ingenieur 

7.4. Bijkomende voorwaarden voor alle kandidaten: 

- bereidheid tot (sporadisch) avond- en weekendwerk 

8. Functiewaardering 

Autonome beslissingsbevoegdheid: Beslissingsbevoegdheid voor aangelegenheden die het eigen team aangaan 
inzake taken, organisatie. Beslissingsbevoegdheid in overleg met de directeur ICT en het beleid aangaande 
organisatiebrede concepten en keuzes.. 

Verantwoordelijkheid: Verantwoordelijk voor de organisatie en doelen van het eigen team in afstemming met de 
noden en behoeften van de andere teams en de rest van het bestuur. Vervangen van directeur ICT bij zijn /haar 
afwezigheden. 
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Interne en externe contacten: Veelvuldig en structureel contact en overleg met de diverse teams binnen de dienst 
ICT, frequent en overleg met andere diensten en aangelande organisaties, veelvuldig overleg en contact met 
externe integratoren. Sporadisch contact en overleg met het management en het beleid. Kan met alle mogelijke 
gebruikers in contact komen voor ondersteuning. 

9. Datum opmaak: 25/09/2019 

10. Datum goedkeuring: 30/09/2019 Goedkeuring vanwege de Provinciegriffier 

 


